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V! czwartek po południu rzecz
nik partii falangiśtowskiej o-’
świadczył w Bejrucie, że w od
powiedzi na opublikowany w

środę apel przywódców społecz
ności chrześcijańskiej — patriar
chy maronickiego, i muzułmań
skiej' — Wielkiego. Muftiego Li
banu, którzy Wspólnie wezwali
walczące strony do przerwania
ognia, oddziały zbrojne Falangi
otrzymały rozkaz natychmiasto
wego zaprzestania walk.
■W czwartek wieczorem rów

nież siły postępowe ogłosiły, iż

gotowe są zaprzestać walki na

10 dni, poczynając od piątku. w

południe. Kama! Dżumblatt,
przywódca lewicy libańskiej,
złożył ha konferencji prasowej
oświadczenie, w którym zgodę
rta przerwanie ognia obwarował

następującymi warunkami: w

ciągu tych dziesięciu dni obec
ny prezydent Sulejman Farah-
dżija poda się do dymisji i zo
stanie wybrany nowy szef pań
stwa. Nad bezpieczeństwem i
spokojem w stolicy — oświad
czył Dżumblatt — będzie czu
wać Armia Wyzwolenia Palesty
ny (organizacja palestyńska, pod-
porządkowaną dowództwu syryj
skiemu) i dowódca garnizonu
bejruckięgo, gen. Aziz Ahdab.

W Libanie panuje pewne za
niepokojenie doniesieniami o ru
chach .VI floty amerykańskiej u

brzegów Libanu. Obserwatorzy
uważają, iż
traktowane
cji USA w

Libanu.
Premier .

czwartek równie:
ZSRR, W. Brytanii, Francji i
ĆhRL.

ruchy te mogą być
jako próba ingeren-
wewnętrzne sprawy

Karami przyjął w

ambasadorów

Nagroda
za dzielność

Przed kilkoma'' dniami w U-

rzędzie Miasta i Gminy Proszo
wice z-ca prokuratora woje
wódzkiego Bronisław Balawen-
der wręczył pisma gratulacyjne
oraz nagrody rzeczowe

' dwóm
rolnikom z Piekar: Mieczysła
wowi Kwietniowi i Francisz
kowi Świątkowi, w dowód u-

zńańia za udaremnienie włama
nia do pawilonu GS w Szrenia
wie i przyczynienie się do uję
cia sprawcy. W tym roku był
to drugi przypadek nagrodzenia
osób za udzielenie; pomocy or
ganom ścigania w ujęciu prze
stępcy; Poprzedni zdarzył się w

Krakowie i dotyczył zatrzyma
nia przez jednego z przechod
niów sprawcy kradzieży samo
chodu. (J)

LOKAJ

między
drugim

Porządkowa, korzystając z tran
sportu Polskiego Związku Mo
torowego, usuwać będzie wraki

szpecące miasto, (j.r.)
Fot. JADWIGA RUBlS

Najlepsze tyczenia pogodnej wiosny— przesyła FACET.
Fot.: JADWIG* RUBlS
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Dziś Kongres
Zjednoczeniowy

spółdzielczości

rolniczej'
Urzeczywistnienie programu

rozwoju’ gospodarki żywnościo
wej uchwalonego. na XV Ple
num KO
mowania
działań,
wysiłków
szybki rozwój produkcji rolnej,
usprawnienie, obsługi rolników
i skupu płodów rolnych.

Jedną z dróg do osiągnięcia
tego celu jest, integracja dzia
łających na wsi organizacji
spółdzielczych: spółdzielczości
zaopatrzenia i zbytu, spółdziel
czości mleczarskiej i spółdziel
czości ogrodniczo-pszczelarskiej.

1 bm. w Warszawie na nad
zwyczajnych zjazdach tych or
ganizacji podjęto uchwały o zje
dnoczeniu ich w jedną organi
zację spółdzielczą, co nastąpi na

Kongresie Zjednoczeniowym 2
bm, W obradach udział wzięli
członkowie kierownictwa PZPR
izsl. ;

CHINY nadal prowadzą o-

szczerczą kampanią propagan
dową przeciwko Indiom, mimo
wy«iU6w rządu indyjskiego
realizowania polityki pokoju 1
przyjaźni —. oświadcza Mini
sterstwo Obrony Indii. O-
świadczenie zostało zawarte w

ZE ŚWIATA
corocznym raporcie minister
stwa. przedkładanym parla
mentowi.

DYREKCJA kolei federalnej
w Norymberdze — jak infor
muje Agencją PPA — zwolniła
z pracy maszynistę Rudi Roe-
dera z wuerzburga za przy
należność do Niemieckiej P*r*
til' Komunistycznej (PKP).

PZPR, wymaga podej-
wielokierunkowych

zespolenia środków i

mających na celu

1 bm. odbyło się posiedzenie1
Rady Rynku Wewnętrznego. Ob
radom przewodniczył wiceprezes
Rady Ministrów, Tadeusz Pyka.

W wielu zakładach pracownicy
tracą sporo czasu na stanie w

kolejkach przy kioskach spożyw
czych i zaopatrywanie się w ka
napki, czy inne artykuły żywno
ściowe. Szczególnie jest to wi
doczne w porze obiadowej. Chcąc
zlikwidować tę sytuację uciekano
się do różnych sposobów. Jedno
z najbardziej trafnych rozwiązali
znaleziono w rzeszowskiej Wy
twórni Sprzętu Komunikacyjne
go. Okazało się, że. w bardzo pro
sty sposób można zmniejszyć' mar
notrawstwo czasu — sprzedaż śnia
dań w kioskach zakładowych za
stąpiono tu sprzedażą obwoźną.
Przygotowane i pakowane kanap
ki dowozi się melexem do po
szczególnych stanowisk produk
cyjnych. Kiosk na kółkach ofe
ruje także słodycze, napoje i pa
pierosy. Na razie sposób ten prak
tykowany jest w dwóch wydzia
łach. W najbliższym czasie rozsze
rzy się tę formę sprzedaży na in
ne 'Wydziały. Pracowniey przyjęli
tę innowację z aprobatą. Oszczęd
ność czasu jest także jedną z fórm
uruchomienia rezerw. Na zdjęciu:
kiosk na kółkach w rzeszowskiej

i pojutrze
ostatnie w tym sezonie—

interesujące spacery
Od czterech już lat redakcja

„Echa", PTTK, wydziały: KFiT
i Kultury i Sztuki, Urzędu Miej
skiego oraz Towarzystwo Miło
śników Historii i Zabytków
Krakowa organizują — cieszącą
się olbrzymim powodzeniem —

akcję ZDOBYWAMY ODZNAKĘ
PRZYJACIELA KRAKOWA. W

każdym sezonie, który trwa od

listopada do końca marca, u-

rządzamy dla mieszkańców na
szego miasta we wszystkie nie
dziele, święta i wolne od pracy
soboty interesujące wycieczki po
starym i nowym Krakowie. W
zasadzie tegoroczny sezon już się
zakończył. Niemniej jednak —

na ogólne życzenie uczestników

akcji 7- jutro i'pojutrze (tzn. w

sobotę 3 bm. 1 w niedzielę 4 bm.)
urządzamy dodatkowe spacery,
cheęmy bowiem osobom, któ
rym brakuje jeszcze potrze
bnych punktów, umożliwić ich
zdobycie. Oto program ostatnich
W tym sezonie spacerów w ra
mach akcji ZDOBYWAMY OD-

Następny . numer

Echa Krakowa" uka-

że się w sprzedaży w

poniedziałek, 5 kwiet-

________

«KONFRONTACJE »przez cały rok !

Szlagiery filmowe
na nocnych seansach!
Na niezwykle cenny i ciekawy

pomysł wpadło Okręgowe Przed
siębiorstwo Rozpowszechniania
Filmów w Krakowie, aby orga
nizować stałe prapremiery naj
atrakcyjniejszych dzieł ekrano
wych, zakupionych już do roz
powszechniania, ale których ko
pie filmowe nie zostały U nas

jeszcze opracowane. Filmy pre
zentowane będą systemem ta
kim, jak na „Konfrontacjach”,
czyli z tekstem czytanym przez
lektora.

Prapremiery będą miały miej
sce na nocnych ■seanśach (po
czątek o godz. 22) z soboty

ZNAKĘ PRZYJACIELA KRA
KOWA:

SOBOTA, 3 BM.
£ Zwiedzamy Rydlówkę,

zbiórka między godz. 12.00 a

13.00 na pętli tramwajowej na

os. Widok (końcowe przystanki
tramwajów nr „8” i „12”). Wy
bieramy. się do Bronowie, aby
zobaczyć dworek, w którym w

1900. roku odbyło się wesele po
ety Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną. To wydarze
nie posłużyło Stanisławowi Wy
spiańskiemu za temat wielkiego
dramatu „Wesele”.

0 Kościół i klasztor Cyster
sów w Mogile, zbiórka
godz. 12.00 a 13.00 ną
przystanku tramwajowym . za

placem Centralnym w Nowej
Hucie (róg al. Igułomskiej i ul.
Klasztornej). Celem naszego spa
ceru' jest poznanie średniowiecz
nego opactwa Cystersów.

NIEDZIELA, 4 BM.
0 Skarbiec i Zbrojownia na

Wawelu, zbiórka między godz.
9.30 a 10.00 koło Wieży Ratuszo
wej na Rynku Głównym. W
ramach naszej akcji byliśmy
już kilka razy na Wawelu. Nie
mniej jednak, jak dotąd, nie
zwiedziliśmy Skarbca i Zbro
jowni Wawelskiej, i właśnie te
mu tematowi będą poświęcone
niedzielne wycieczki.

(Dokończenie na str. 2)
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Rozpatrzono program unowocze
śnienia organizacji i funkcjono
wania handlu wewnętrznego w

latach 1978—1980.

Za podstawowe kryterium
proponowanych rozwiązań or
ganizacyjnych 1 technicznych w

handlu przyjęto potrzeby lud
ności oraz sposoby ich zaspoka
jania. Potrzeby te dzielą się we
dług kilku podstawowych grup
towarów i usług handlowych, a

mianowicie:

0 kompleks obejmujący ar
tykuły żywnościowe i inne sta
nowiące przedmiot codziennego
lub częstego zakupu, a także ży
wienie w zakładach gastrono
micznych i stołówkach oraz

przetwórstwo spożywcze, O
ubiór człowieka, £ wyposaże
nie mieszkań, • kultura, wy
poczynek, > sport 1 turystyka, £
handel opałem, materiałami bu
dowlanymi, artykułami do pro
dukcji rolnej, skup produktów
rolnych-, usługi dla rolnictwa

itp.

na niedzielę, w krakowskim ki
nie „Uciecha”. Pierwsze odbę
dą się już 3 kwietnia i 10
kwietnia.

A więc już jutro, 3 kwietnia

zobaczymy znakomitą angielską
komedię w reż. Richarda Leste
rapt. „TRZEJ MUSZKIETERO
WIE”. Ta kolejna wersja opo
wieści Aleksandra Dumasa zre
alizowana została tym razem w

iście- „bombowej” obsadzie. Zo
baczymy: Richarda Chamberlai
na, czyli pamiętnego dr Kilda-
re’a, Olivera Reeda, Charltona
Iiestona, Michaela Yórka, Ra-
quel Welch, Faye Dunaway,
Geraldine Chaplin 1 Innych.

W tydzień później, 10 kwietnia
odbędzie się prapremiera naj
nowszej komedii tegoż samego
Richarda Lestera, pod przekor
nym tytułem „CZTEREJ MU
SZKIETEROWIE” (r. prod. 1973).
Obsada aktorska podobna.

(m)

Zgodnie z zarządzeniem prezy
denta miasta Miejski Zarząd
Dróg i Zieleni . przystąpił do
konsekwentnego

’ usuwania wra
ków samochodowych z terenu
miasta. Jak dotąd zewidencjo
nowano 29 samochodów, pozba
wionych numerów rejestracyj
nych, zdemontowanych > i zu
pełnie skorodowanych. Miejska
Służba Porządkowa, po prze
prowadzeniu wywiadu i ustale
niu właścicieli, pozostawiła
wszystkim czas do usunięcia' sa
mochodów. W wypadku, gdy nie
odniosło to skutku, wraki na

koszt właścicieli usuwane są,
jak np. w dniu wczorajszym z

ul. Bałuckiego (na zdjęciu) r pl.
Kossaka na parking w okolicy
ul. Sądowej. Efektem finalnym
będzie złomowanie wraków.
Jest to więc ostatni moment dla
wszystkich - posiadaczy „gratów”
— jeśli myślą o remoncie — by
zabrali się. do tego skutecznie.
W- innym razie Miejską Służba

Ii

Obsługą tych kompleksów zaj
mą się trzy wielkie organizacje
handlowe. Handel artykułami
spożywczymi i gastronomię w

miastach prowadzić będzie „Spo
łem” — Centralny Związek Spół
dzielni Spożywców. Sprawy
związane z ubiorem człowieka,
wyposażeniem mieszkań oraz

zaspakajaniem potrzeb kultural
nych, wypoczynkowych, sporto
wych i turystycznych prowadzić
będzie jedna duża organizacja
handlu państwowego Zaopatrze
niem wsi we wszystkie towary
rynkowe oraz ludności miast w

Opał i materiały budowlane, zaj-
mie się spółdzielczość .rolnicza
..Samopomoc Chłopska”, prowa’-
dząca również sieć zakładów

gastronomicznych na wsi."

Każda ż wymienionych orga
nizacji — zgodnie Z założenia
mi i-- będzie miała swój odpo
wiednik terenowy w formie wo
jewódzkiego przedsiębiorstwa lub

wojewódzkiej spółdzielni. Prze
widuje się więc wyeliminowa
nie ż handlu wielu pośrednich
szczebli zarządzania, jak rów
nież częstego obecnie dublowa
nia się różnych organizacji han
dlowych. Założenia nowego u-

kłądu organizacji handlu zape
wniają usprawnienie obsługi na
bywców towarów oraz zacieś
nienie współpracy z przemysłem
w pokrywaniu potrzeb ludno
ści.

Rada Rynku po szczegółowym
zapoznaniu się z proponowany
mi zmianami organizacji i funk
cjonowania handlu postanowiła
przedłożyć projekt tych zmian
pod obrady Prezydium Rządu.

• W kolejnym punkcie posie
dzenia Rada Rynku omówiła
sprawy związane z uporządko
waniem zaopatrzenia jednostek
gospodarki uspołecznionej w ar
tykuły rynkowe, w tym przede
wszystkim w meble.

Przedyskutowano również pro
pozycje zmian w funkcjonowa
niu i finansowaniu przedsiębior
stwa eksportu wewnętrznego •

„Pewęx”. Uznano, że wyniki
działalności tego przedsiębior
stwa powinny w większym sto
pniu niż dotychczas przyczynić
się do poprawy zaopatrzenia po
wszechnej sieci handlowej W

atrakcyjne towary.

kary śmierci

w St. Zjednoczonych?
Agencja Reutera donosi z Wa

szyngtonu. że administracja pre
zydenta Forda opowiada się za

przywróceniem w Stanach Zje
dnoczonych kary śmierci. '

Oczekuje się, że w końcu
czerwca br. Sąd Najwyższy o-

statecznie podejmie decyzję o

przywróceniu kary śmierci, kt&-
ra będzie obowiązywać na ca
łym terytorium Stanów Zjed
noczonych.
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Posiedzenie

Rady Państwa
Bieżące zadania A Nowe Dominacie

1 kwietnia odbyło się w Belwederze pierwsze w obecnej ka
dencji posiedzenie Rady Państwa.

Omówiono główne kierunki
działalności Rady Państwa w

ubiegłej kadencji oraz jej za
dania na najbliższy okres.
Uchwalono regulamin pracy Ra
dy Państwa oraz powołano sie
dem komisji, któryeh zadaniem
jest wstępne przygotowywanie
podejmowanych przez nią decy
zji.

Rada Państwa powołała pro
fesora Włodzimierza Bcrutowi-
cza na stanowisko pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego,
wołając z tego stanowiska
rzego Rafię, w związku z

wierzeniem mu przez Sejm__
nbwiska ministra sprawiedliwo
ści.

od
je-
po-
sta-

Współpraca plastyków
polskich i rumuńskich

W Bukareszcie zostało podpi
sane porozumienie o współpracy
między Związkiem Polskich Ar
tystów Plastyków i Związkiem
Artystów Plastyków SRR, na

bieżący rok, na podstawie wielo
letniej umowy o współpracy
kulturalnej między obu kraja
mi. Porozumienie to przewidu
je m. in. wymianę książek, mo
nografii i czasopism oraz wy
mianę artystów, którzy będą
mogli korzystać z domów pracy
twórczej w obu krajach, a tak
że organizowanie wystaw.

Rozpatrzono sprawozdanie Pro
kuratora Generalnego PRL z

realizacji przez prokuraturę wy
tycznych Rady Państwa w za
kresie postępowania ulaskawie-
niowego. Przyjmując -'sprawo
zdanie do wiadomości, Rada
Państwa wyrażą się z uznaniem
o nowych formaph pracy i ini
cjatywach prokuratury w postę
powaniu ułaskawieniowym, pod
kreślając, je podejmowane w

wyniku tego postępowania de
cyzje Rady Państwa o ułaska-
wieniu stanowiły jstotny, ele
ment kształtowania polityki
karnej i przyczyniały się do po
głębienia w społeczeństwie po-
czucia socjalistycznej prawo
rządności. Rada Państwa udzie
liła Prokuratorowi Generalne
mu wytycznych dla dalszego
doskonalenia praktyki ułaska-
wieniowej.

Rada Państwa mianowała Sta
nisławą Jarząbka ambasado
rem nadzwyczajnym i peł
nomocnym PRL w Republice
Boliwii; funkcję tę będzie on

pełnił obok stanowiska amba
sadora nadzwyczajnego i peł
nomocnego PRL w Republice
Peru.

JAK WZBOGACIĆ architek
turę naszych osiedli i miast,
co nal.ży zrobić aby przy
istniejących technologiach u-

zyskąć optymalny architekto-
niezńy kształt budownictwa —

to problemy nad którymi dy
skutują uczestnicy ogólnopol
skiego seminarium, zorganizo
wanego w dniach I—ą kwiet
nia w Kazimierzu Dolnym.

POWAŻNY KONTRAKT eks
portowy zawarło PTHZ „Va-
rlmes” ze zorganizowaną nie
dawno Polsko - Brazylijską
Spółką Produkcyjno-Handlową

pod nazwą „POLTEX”. Kon
trakt przewiduje — jako
pierwszy etap tworzenia bazy
produkcyjnej tej spółki — do
stawę ż Polski kompletnego
wyposażenia dla tkalni o 440
krosnach. Wartość tych dostaw
wyniesie około 3,3 min dola
rów, a pierwsza wysyłka pol
skich maszyn nastąpi jeszcze
w br. Tkąlnia, do której do
starczać będziemy maszyny,
została zlokalizowana w San
Roąue. swojq działalność

Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa

(Dokończenie ze str. 1)
• Spacer na kopiec Krakusa,

zbiórka między godz. 12.00 a

12.30 na Rynku Podgórskim. Ce
lem naszej wyprawy jest wzgó
rze Lasoty, na którym znajduje
się legendarna mogiła założycie
la Krakowa — Kraka. Po dro
dze poznamy niektóre zabytki
prawobrzeżnej dzielnicy nasze
go miasta, Podgórza, m. in. neo
gotycki kościół parafialny, oraz

zabytkowy kościółek św. Bene
dykta.

Tak w sobotę jak i w niedzie
lę uczestnicy akcji, bez względu
na posiadaną odznaką, wybiera
ją dowolną trasę. Zapraszamy!

Naszym Czytelnikom przypo
minamy, że już za tydzień (w
niedzielę 11 bm.) wznowimy ak
cję

‘

krajoznawczo-turystyczną
pn. NIE SIEDŹ W DOMU, IDŻ
NA WYCIECZKĘ. (kas)

Wiec przyjaźni
polsko-bułgarskiej

Delegacja PZPR na XI Zjazd
Bułgarskiej Partii Komunistycz
nej ż członkiem Biura Politycz
nego KC, I sekretarzem KW w

Katowicach, Zdzisławem Grud
niem przebywała w mieście Ru-
se, czwartym co do wielkości
po Sofii, Płowdiwie i Warnie.

W zakładach budowy maszyn
rolniczych im. G. Dymitrowa
odbył się wiec, który prze
kształcił się w manifestację
przyjaźni i braterstwa między
BPK a PZPR, między narodami
Polski 1 Bułgarii.

W imieniu delegacji PZPR
zabrał głos Zdzisław Grudzień.

Pierwszy instytut naukowy,
który podjął sprawy emigracji
polskiej ppwstał pół wieku Je
mu i działał zaledwie kilka lat.
Powołany obecnie w Krakowie

Instytut Badań Polonijnych jest
zatem w perspektywie history
cznej drugą placówką naukowo-
badawczą zajmującą się tego
typu problematyką.

— Jest to uwieńczenie na
szych dotychczasowych poczy
nań i dowód uznania nie tylko
dla Krakowa jako symbolu
ciągłości polskiej tradycji naro
dowej, ale również dla histo
rycznych i współczesnych osią
gnięć Uniwersytetu Jagielloń
skiego. — Te słowa powiedział
doc. dr Hieronim Kubiak, dy
rektor Instytutu na wcgoraj-

Wystąpienia elementów
"'W USA09732575

Jeśli uwierzyliście nam

niezupełnie zbłądziliście
Sprawco
wypadku w Rynku
SliW na 5 lot

pozbawienia wolności
Wczoraj w godzinach połud

niowych przed Sądem Rejwo-
wym w Krakowie zakończył sle
proces 19-letn:ego Marka Sta-
wiarza —* sprawcy głośnego wy
padku samochodowego w Ryn
ku Głównym- Wypadek, jak
wiadoma, spowodował śmierć je
dnego z przechodniów oraz ob
rażenia kjlku osób, które tego
wieczora znajdowały się na

chodniku.

Dwudniowy
Się wyrokiem
skarżonego na

wolności orag utratę prawa pro
wadzenia pojazdów na pięcio
letni Okres. Kara wymierzona
przez komplet orzekający pod
przewodnictwem sędziego A.
Burkiewicza jest zgodna z żą
daniem oskarżyciela publiczne
go. Obrońcy wnosili o taki wy
rok, w którym kara mogłaby u-

lee zawieszeniu.

Wyrok nie jest prawomocny.

proces zakończył
skazującym o-

5 ląt pozbawienia

Dorocznym obyczajem w dniu
2 kwietnia przychodzi ńam
przeprosić naszych Czytelników
za primaaprilisowe żarty, za
mieszczone na naszych łamach
w dniu poprzednim. Aler nie

wszystko co mogłoby Się wczo
raj w „Echu” wydawać wiado
mością „z palca wyssaną” tako
wą jest, Np. film „Trędowata”
— wersja''trzecią - istotnie,
nie ńakręcóhy, a "obsada
taka, jak podaliśmy,

Natomiast nieprawdą
wiadomość,., o śmiałej
Wydawnictwa
wznowienia w druku tej po
czytnej pozycji,

Zdstar
będzie

i‘ jest
decyzji

Literackiego —

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii .elektrycznej:
tt dnia 3 kwiętnia, W go.dz. 8—13,

na os, wiejskim Branice,
Chałupki i Fleszów

— wdniachod5do8
w godz. 6—17, na os.

Krzesławickie, bl. 14—29,
— wdniachod5do7

w godz. 8—15, na os.

PRL, bl. 13—23.
— wdniachod6do17

w godz. 8—15, na os.

Krzesła wice.

Branice-

kwietnia,
Wzgórza

33—38
kwietnia,
XX-lecia

kwietnia,
wiejskim

K-2550

Jeśli zaś idzie o przygotowa
nie do. nakręcenia serialu TV

wg książki Zarzyckiej „Dzikus
ka”
nie wpadł na

pomysł. Ale kto wie?
my, zobaczymy.

Również wczorajsze
Filmowe”, poświęcone
„Sekret ojca”, były od
do końca ; żartęm primaaprili
sowym. Jak .się. zapęyjnę Czy
telnicy domyślili film pod tym
tytułem jeszcze nie powstał.
Pewnie dlatego, że nie ma ró
wnież dotychczas na świecie re
żysera Augusta Malika.

Urząd Dzielnicowy Podgórze
nie ugiął się pod ciężarem za
ciętej dyskusji na temat trasy
ul; Telewizyjnej i; nie ma za
miaru" przemianować jej na ul.
Ciepłą, wierząc widocznie, że

dyskutanci sami zmienią ton

polemik na cieplejszy,
hejnału, granego na

przez red. H. Cyganika to —

jak chyba sami Państwo za
uważyli — trąbka była sprawna
i wszystko odbyło się jak co

dzień. .

Niestety, z prawdziwą przy
krością informujemy, że wiado
mość o nadejściu 100 nowocze
snych autobusów >• „berlietów”
dla MPK w naszym mieście jest
najzupełniej nieprawdziwa!.

— jak dotąd nikt jeszcze
ten znakomity

Poczeka-

,.Notatki
filmowi

początku

Co do
kobzie

MOSKWA.

Pod tytułem „Prowokacje nie
ustają” TASS w korespondencji
z Nowego Jorku omawia' 1 bm,
sprawę wystąpień wrogich ele
mentów wobec przedstawiciel
stwa radzieckiego w ONZ,

Agencja pisze, że pod nacis
kiem niezbitych dowodów, ujaw
niających udział , wrogich ele
mentów w całej serii oburzają
cych prowokacji wobec przed
stawicielstwa ZSRR w ONZ, mi
sja USA w ONZ musiała uznać

poważny charakter aktu terrory
stycznego dokonanego 27 lutego
1976 roku. W nocie do rządu
ZSRR wyraziła ona „ubolewa
nie” z powodu ostrzelania do
mu w Riverdale, gdzie mieszka
ją członkowie delegaeji radziec
kiej','^RzącLUSAi-władz^ lokął-
nb'~-£ głosipodejłnują

Wyższe ceny skupu
maku, makowin

fasoli i grochu
Państwowa Komisją Cen in

formuje, że w celu intensyfika
cji upraw maku, fasoli i grochu,
dla zwiększenia ich podaży, a

tym samym pełniejszego zaspo
kojenia popytu — wprowadza
się z dniem 2 kwietnia br. na
stępujące nowe podwyższone
ceny skupu: maku niebieskiego
34 zł/kg, makowin 12 zł/kg, fa
soli białej jednolitęj 21 zł/kg,
grochu 17 zł/kg. Odpowiedniej
zmianie ulegają również ceny
skupu pozostałych odmian i klas

grochu, fasoli i maku.
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onferencja Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie
Utworzyła sprzyjające wa

runki dla utrzymania i utrwa
lenia pokoju na kontynencie
europejskim. Zgodnie z podpi
sem, złożonym pod aktem

v końcowym tej konferencji w

Helsinkach, Polska pragnie
realizować wszystkie zawarte
w nim zasady i postanowienia.
Obecnie w Genewie trwają
obrady XXXI plenarnej sesji
Europejskiej Komisji Gospo
darczej ONZ. (Skład EKG
tworzą wszystkie państwa eu
ropejskie oraz Stany Zjedno
czone i Kanada). Na ręce se
kretarza EKG
przekazał wniosek
gżenie na porządku
bieżącej sesji tej
specjalnego punktu
EKG w świetle realizacji Aktu
Kolcowego Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w

Europie”. Propozycja ta spot
kała się z aprobatą wszystkich

i państw członkowskich.

| Występując, w toku

i ty generalnej na forum

ONZ przewodniczący
I Mej delegacji, wiceminister .

’

spraw zagranicznych —■» Sta-
I nisław Trepcyyński wskazał, że

| rozwój współpracy . między na-

rodowej oczekiwany jest w

szczególności w takich dzie
dzinach jak energetyka, tran
sport i ochrona Środowiska.
Przypomnijmy, że z inicjaty
wą zwołania ogólnoeuropej
skich kongresów lub między
państwowych konferencji na

ten właśnie temat, wystąpił
sekretarz generalny KC KPZR
— Leonid Breżniew, przema
wiając na VII Zjeżdzie PZPR.

propozycje krajów członkow
skich RWPG. Propozycje te

rozpatrywali wcześniej minis
trowie spraw zagranicznych
krajów zrzeszonych w< EWG.

Informacje nadchodzące ze

środowisk handlowych i prze
mysłowych, skupionych wokół
EWG wskazują, że w ich opi
nii, wyjście naprzeciw inicja
tywie RWPG stanowiłoby pod
stawy dla wzrostu obrotów
handlowych między Wschodem
i Zachodem*

Jak podkreślił na sesji
EKG przewodniczący delega
cji ZSRR, wiceminister spraw
zagranicznych — NT. Rodinow,
„propozycja radziecka odpo-

Jidącję sił postępowych. Nie
stety, w tych dniach areszto

wano tąm grupę przywódców
ppozycyjnej koalicji „Koordy
nacja Demokratyczna”.

Przed sędzią trybunału po
rządku publicznego stanęli
czterej przedstawiciele Opozycji
hiszpańskiej; adwokat
nio Gąrcia Treyijano,
wódca „Komisji robotniczych’
— Marcelino Camącho
Ąlyarez

rząd PRL
o umiesz-
dziennym

Komisji,
pt. „Rola

deba-
EKG

pols-

Cenne inicjatywy
Szerokim rozgłosem rozeszła

się inicjatywa Rady Wzajem
nej Pomocy Gospodarczej —

skierowaną pod adresem Eu
ropejskiej Wspólnoty Gos
podarczej — W sprawię zawar
cia porozumienia o podstawach
stosunków między tymi dwo
ma jednostkami.

Wczoraj w Luksemburgu
roĄ>oczęła się wiosenna sesja
Rady Europejskiej, co jest
równoznaczne ze „szczytein"
EWG, Spodziewać się należy,'
że szefowie państw i rządów
krajów Wspólnego Rynku po
stawią na porządku dziennym

wiada w pełni obecnym potrze
bom kontynentu europejskiego
oraz stanowi praktyczny wyraz
nadawania konkretnych treści
polityce pokojowego współ
istnienia i' dążenia do matę*
rializacji procesu odprężenia’*.

Zwróćmy teraz uwagę na

sytuację w Hiszpanii, gdzie
obserwujemy stopniową konsę-

Anto-
przy-
.

oraz

Doronsoro i Javier
Aguądo, Sędzia orzekł, że do
puścili się opi. „obrazy władz”
i nakazał osadzenie ich w a-

reszcie. Zostali oni przewie
zieni do madryckiego więzie
nia politycznego Carabanehe|.
Oskarżą się ich m. ip. o jo,
że przygotował; spotkanie, na

którym mieli przekazać dzien
nikarzom egzemplarze mani
festu „Koordynacji Demokra
tycznej". Aresztowanym grożą
kary do 30 lat więzienia.

Przywódcy innych ugrupo
wań opozycyjnych wystoso
wali list do ministerstwa
spraw wewnętrznych, żądając
uwolnienia więźniów. Działacze
ci podkreślają, że aresztowa
nia „nię ułatwią nąwią^ąnia
konstruktywnego dialogu mię
dzy obywatelami Hiszpanii,
dialogu zmierzającego do de
mokratycznego zorganizowania
życia politycznego”, (zb)

£

£

niniinuiiiniiiiininHuiininininnwmnHHiiiunnHHmKunm nniininmiHiiiiHHnnininałiiimniinimBiHim

kroki dla ujawnienia sprawców
tego przestępstwa”. Policja zna
lazła na miejscu przestępstwa
karabin, którym posługiwali się
terroryści, wiele łusek i jeden
nie wystrzelony jeszcze nabój w

magazynku karabinowym. Ze

ściany hallu wyjęto dwie kule,
które w niej ugrzęzły, po przele
ceniu tuż obok przebywającego
tam dyżurnego pracownika.

Misja USA zakomunikowała
również, iż rząd amerykański
wszczął odpowiednie kroki w

sądzie federalnym, aby zastoso
wać sankcje karne wobec nieja
kich: Daniela Sjmkesa i Marcusa
Rosenberga, członków nowojor
skich ugrupowań syjonistycz
nych, za chuligańskie czyny wo
bec członków przedstawicielstwa
ZSRR i radzieckich współpraco
wników Sekretariatu- ONZ.

Równocześnie jędnąk nalepy
zwrócić uwagę na okoliczność —

pisze TASS że przestępcy po-
zostają nadal wolni' i że misja
USA usiłuje wyrzec się odpo
wiedzialności za ochronę bez
pieczeństwa filii „Aerofłotu” i
„Inturista-’, radzieckiej organiza
cji handlu zagranicznego lrAm-

torg” i innych placówek radziec
kich w Nowy m Jorku, które sta
ły się obiektem nieustannych
prowokacji zę strony faszyzują
cych chuliganów z „Ligi Obrony
Żydów”.

Fakt ten świadczy, że mimo

Zdecydowanych protestów rządu
radzieckiego władze amerykań
skie wciąż jeszcze nie stosują
skutecznych środków, by zapew
nić bezpieczeństwo instytucjom
radzieckim oraz ich pracowni
kom w Nowym Jorku. Poważ
nym ostrzeżeniem jest i to, że w

ostatnich dniach poczęły się znów

mnożyć pogróżki zamachów i

zbrojnych napaści na oficjalnych
przedstawicieli ZSRR, przekazy
wane telefonicznie w imieniu
organizacji syjonistycznych i
różnych ugrupowań emigranc-
kich. 30 bm. przed gmachem
przedstawicielstwa ONZ rozwy
drzona młodzież syjonistyczna
wzięła udział w kolejnym pro
wokacyjnym wystąpieniu, usi
łując zakłócić normalny tok pra
cy przedstawicielstwa.

W związku z tym, w kołach
ONZ stwierdza się, że tego ro
dzaju sytuacja nie tylko stwa
rza zupełnie nienormalne warun
ki działania zagranicznych
przedstawicielstw, lecz pozosta-
je w sprzeczności z prawem mię
dzynarodowym i wewnętrznymi
Ustawami amerykańskimi.

szym inauguracyjnym posiedze
niu W sali Collegium Maius. W
obecności rektora UJ prof. dr

Mieczysława Karasia oraz „se
kretarza generalnego Towarzy
stwa „Polonia” Wiesława A"

damskiego omówiono program
działania nowo utworzonej pla
cówki, która zajmować się bę
dzie m. in. pracami badawczy
mi, kształtowaniem kadr nau
kowych oraz pracą wydawniczą.

Instytut współpracuje z licz
nymi fundacjami polonijnymi,
ośrodkami badań etnicznych
raz pracownikami naukowymi
z przeszło 30 krajów. W niedale
kiej przyszłości, bo za dwa la
ta, jego siedzibą stanie się Ko
legium Polonijne im, K. Pu
łaskiego w Przegorzałach znaj
dujące się aktualnie w budo
wie.

Do najciekawszych prac ba
dawczych podjętych przez In
stytut zaliczyć można studia
nad przemianami zbiorowości

polonijnych w krajach obydwu
Ameryk, prace nad audiowizu
alnymi podręcznikami języka
polskiego oraz obszerną synte
zę emigracji z ziem polskiej).

(J)

Pogrzeb
marszałka

Monti|oiiierv'egG
Korespondent PAP, W. Krajew

ski, pisze: .

W czwąrtęk odbył się pogrzeb
Bernarda Montgomery’ego' — bry
tyjskiego marszała
nego z głównych
zbrojnych koalicji
skiej, uważanego
niejszego dowódcę

polnego, jed-
dowódców sił
antyhitlerow-
za najwybit-

______ zjednoczone
go Królestwa od czasów księcia
Wellingtona.

W uroczystościach pogrzebo
wych, przeprowadzonych z naj
wyższymi honoranOfc wojsko
na zamku królewskim w Windso
rze, WŻięĘf Ś* wojs
kowe z przeszło 30 krajów, w tym
państw alianckich wałczących
przeciwko III Rzeszy.

Wojsko Polskie reprezentowała
delegacja w składzie! gen, dywi
zji Jan Śliwiński, gen. brygady
w stanie spoczynku — Franciszek
Skibiński i płk dypl. Henryk
Krzeszówski.

Siły zbrójne ZSRR reprezento
wał marszałek lotnictwa, : S. I, -

Rudenko.

Prochy Montgoińery’ego zosta
ły przewiezione na cmentarz w

Binsted, znajdujący się w pobli
żu jego domu.

Bestialski 111111*11

w Zakopanem
Wczoraj w godzinach poran

nych znaleziono, za garażami,
przy ulicy Sienkiewicza w Za
kopanem, zwłoki mężczyzny.
Głowa i twarz nosiły ślady po
bicia grubym kijem, który zła
many leżał obok ofiary. Po zi
dentyfikowaniu okazało się, że

są to zwłoki naczelnika grupy
tatrzańskiej Górskiego Ochotni^

czego Pogotowia
Tadeusza Ewy,

Tadeusz Ewy
przedniego dnia

pobliżu miejsca,
tem znaleziono

paroma kolegami z GOPR-u, któ
rzy właśnie wrócili z Warszawy,
Około godz. 21 rozstali się. Ta
deusz Ewy do domu w tym dniu
nie doszedł.

Istnieje podejrzenie zabój
stwa. Milicja wszczęła energicz
ne śledztwo. Zatrzymano padej-
tzanyeh.

Ratunkowego,

spotkał się pc-
wieczorem, w

w którym po-
jego zwłoki, z.

Ś.fp.

Franciszek Stajda
mgr praw

najdroższy Ojciec, Brat, Teść i Dziadek, po krótkich i cięż
kich cierpieniach, opatrzony św. sakramentami zmarł 30

marca 1976 r., w wieku 80 lat.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie przy zwłokach

w poniedziałek 5 kwietnia o godz. 9 w kościele O.O. Cy
stersów. w Nowej Hucie-Mogile, po którym nastąpi prze
wiezienie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku w gro
bowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Bochni.
Pozostali w głębokiej żałobie i smutku

SYN, SYNOWA, WNUCZEK, BRAT i RODZINA j
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Amerykański meteorolog
dr Hurd C. Willett z Insty
tutu Meteorologicznego w

Massachussćtts wysunął
niedawno, hipotezę, że' jeste
śmy W przededniu nowej e-

poki lodowej. Zacznie się
ona za ok. 130 lat. Dr Wil
lett przewiduje stopniowe
obniżanie się średnich tem
peratur w ciągu najbliż
szych dziesięcioleci — co

spowoduje tworzenie śję lo
dowców. Okres ten będzie
trwał ok 30 lat i przypad-
nie między rokiem 2110—
2140. Będzie się to wiązało
z kulminacyjnym punktem
700-letniego cyklu słonecz
nego. Przypuszczenia te o-

parte są ną dokładnych ba
daniach plam słonecznych
W ostatnich dziesięciole
ciach.

W ciągu najbliższego
ćwierćwiecza nastąpi obni
żenie się średnich tempera
tur w .różnych rejonach
świata —ćo spowoduje za-

Hipotezy

Za 130 lat

początek
epoki

lodowej ?
burzenia meteorologiczne i

klimatyczne. Można spo
dziewać się częstych i dłu
gotrwałych suszy w Kana
dzie i Europie oraz w Af
ryce północnej i południo
wej1 Azji. Na pocieszenie dr
Willett nodaje, że w latach
2000—2630 nastąpi długo
trwały okres ocieplenia.
Temperatury na półkuli
północnej będą nieco wyż
sze niż obecjiię, ale bardzo
szybko Ustąpią’ długotrwa
łemu ochłodzeniu.

Inni naukowcy uważają,
że kolejne; zlodowacenie
dawno sie zaczęło i trwa

już ok. 2,5 tys. lat,; Właśnie
na « przełomie' ;;IVr^-iIL ;ty«<
siąclecia p.rne. ■wystąpiło
zjawisko ochładzania się
klimatu.' Drugi okres o-.

chłódzenia przypadł około
1700 r. p.n.e., następny w

początkach naszej ery, a o-
statni w XV w. Są to zjawi
ska cykliczne — przedzie
lane okresami ociepleń; Nie
ma więc powodów do pani
ki.

Paradoks natury —

SAHARA
Wbrew dotychczasowym mnie

maniom Sahara nie jest szczerą
pustynią pozbawioną wody. Wy
niki współczesnych badań i ob
liczeń mówią o tzw. „morzu

Sahary” jako o największym
zbiorniku słodkiej wody na

świecie. Odkrycie wódy na Sa
harze — obecność olbrzymiego
morza podziemnego otwiera
szerokie horyzonty rozwojowe i

gospodarcze oraz wzrost zamo
żności krajów dotychczas zaco
fanych gospodarczo.

Wlccef szaleAców T

Bez nich życie -

byłoby uboższe
Wszyscy zgadzamy się z tym, że potrzeba Pol

sce ludzi pracowitych, uczciwych, niekiedy do-

dajemy także: twórczych. Chciałabym dopisać do
tej; listy cnót jeszcze jedną, mniej „używąhą”,
mniej dla otoczenia wygodną, czasem wręcz u-

ciążliwą. Wydaje mi się — a obserwacja ludzi, z

czym bezustannie ma do czynienia reporter, po
twierdza to domniemanie — że każde społeczeń
stwo ma także społeczną potrzebę istnienia ludzi

szalonych.

Iuż
Einstein powiedział, że

wynalazek powstaje wów
czas, kiedy wszyscy rozsąd

ni ludzie .mówią, że tego zro
bić nie można. A przychodzi
jeden wariat i twierdzi, że
właśnie to niemożliwe jest
wykonalne. Ba, jeszcze do te
go proste! W życiu społecz
nym również istnieją ludzie,
którzy działają na zasadzie
owych wynalazców. Wszyscy
na przykład akceptują pewien
wzorzec inżyniera. — człowie
ka zaradnego, który nosi białe
koszule, który ma, lub chciał-
by mieć fiata (przynajmniej
małego), a jako kierownik
wydaje polecenia. I nagle zja
wia. się ktoś; kto właściwie
nic nie chce. W sensie posia
dania przedmiotów oczywi
ście. Chce. w istocie bardzo
wiele. Wymaga na przykład,
aby jego pracownicy myśleli,
aby byli samodzielni i ofiarni,
we współżyciu przestrzega za
sad uczciwości i dobroci.-

nie
Ale

spra-
ludziach
„on nie

TRUDNY CZŁOWIEK

Poznałam kiedyś takiego in
żyniera. Mówiono o nim
;,święty”, mówiono także „fa
cet nie do życia”, mówiono
„trudny człowiek”. Bo rzeczy,
których wymagał od innych,
były istotnie trudne. Nie wy
dawał poleceń. Dyskutował z

ludźmi. I w końcu nikt
wiedział, co mą robić,
także bronił ludzi, był
wiedliwy. O takich
nikt nigdy nie powie: ..

jest głupi”. O takich ludziach
nie buduje się sądów przez za
przeczenie. Mówi., się wprost:
mądry, albo wariat. Wszyscy
właściwie na niego narzekali,
ale mówili jednocześnie: jak
by pani miała źle o tym czło
wieku .napisać, to ja wolę nie
mówić nic. Albo: on odejdzie
na emeryturę i tu już taki nie
przyjdzie, nam będzie tego
człowieka zawsze brak.

Bo ludzie zdają sobie , sprawę
z tego, że owi „wariaci” wnoszą
do ich życia coś ważnego, coś
twórczego, że bez takich jak on

i ich życie byłoby uboższe. Ta
kim ludziom się coś zawdzięcza.
I to nie tylko w odczuciu pięk
noducha. Zawdzięcza im się nie
tylko bliską' obecność, a później
pamięć człowieka o postawie
moralnej w głębokim znaczeniu
tego słowa. Tacy ludzie wbrew
pozorom potrafią załatwić bar
dzo wiefe rzeczy niemożliwych;

się
za-

co

nie
trzeba

I ten inżynier, o którym wspo
minam, takim właśnie był. Bu
dował „Elanę”, zrobił dla tej
fabryki bardzo wiele, odszedł
zresztą na emeryturę z wysokim
odznaczeniem. Ponieważ często
tak jest, że szaleństwo jednego
człowieka wyzwala również sza
leństwo innych. I właśnie dlate
go mówię o społecznej potrzebie
istnienia ludzi szalonych.

„NORMALNI”
ZAJMUJĄ SIĘ SOBĄ

Przywykliśmy do tego, że

sprytem można w życiu wie
le. A jednak są sytuacje, w

których spryt okazuje się ma
ły i bezradny, a tylko wielkość
się liczy. Zbierano kiedyś pie
niądze na budowę domu dla
niewidomych w Laskach koło
Warszawy. Tego nie robili lu
dzie sprytni, tylko ludzie ideo
wi. Zaś ci, którzy dawali pie
niądze, nie byli żadnymi spo
łecznikami, a ludźmi mocno

trzymającymi się ziemi. A je
dnak wykonali gest znaczący.
Bo w ludziach drzemie potrze
ba takich gestów. Ale wyzwo
lić ją są w stanie tylko ci,
dla których to nie jest ge
stem, a sprawą głębąkiej, mo
ralnej motywacji, I ludzi, któ
rych postawa jest w stańie
wyzwolić potrzebę choćby tyl
ko pięknego gestu u innych,
można nazwać > twórcami. ,»

Trzeba być szalonym, aby
ratować komuś życie naraża
jąc własne, A jednak i to się
zdarza. Prawie co roku prasa
pisze o kimś, kto wyratował
dziecko spod kół pociągu, al-
bo tonącego z wody. Często
tak jest, że w sytuacji kry
tycznej tylko na cudze szaleń
stwo możemy liczyć, bo ludzie
całkiem „normalni” zajmą
sobą, a przede wszystkim
dadzą sobie pytanie: po
mam się narażać? Żeby
zadać tego pytania,
przekroczyć pewną społeczną
normę, która nam ten prag
matyzm narzuca.

OZDABIAJĄ
NASZE ŻYCIE

Szaleństwo ludzi ma również

barwniejszą i bardziej zabawną
formułę. Szaleńcem jest Krzy
sztof Baranowski, który sam

płynął dookoła świata, szaleńca
mi są nieraz ratownicy górscy.
Świadomie o nich nie piszę, bo
ten typ ludzkiej ekspresji o wie
le łatwiej akceptujemy. To są

szaleńcy, którzy w jakiś sposób
ozdabiają nasze życie. Znacznie
trudniej pogodzić się z tymi,
których pasje i niecodzienne
postawy splatają się właśnie z

codziennością. A jednak chyba
również tym ostatnim powinniś
my być wdzięczni za to, że

istnieją. Ich postawy nie są na

ogół jedynie wypadkową od
działywań środowiska, a wyni
kiem własnych poszukiwań.

W jednej z fabryk poznałam
kiedyś człowieka, który rze
źbił, a talent zrodził się w nim
pod wpływem konfliktu, jaki
przeżył w fabryce. Przestał
być majstrem i rozmyślał, kim
też być mógłby. I zaczął rze
źbić, a potem okazało się, że
ma wielki talent. Koledzy po
wiedzieli o nim: „on był kon
trowersyjny pod względem te
go chodzenia w jednym szere
gu”. I dlatego coś przegrał, u-

ważał nawet w pewnym mo
mencie, że przegrał wszystko.
Ale potem Okazało się, że wła
śnie jego porażka jest jego
wygraną. W życiorysach lu
dzi twórczych często zresztą
tak bywa, że porażka staje się
zwycięstwem. Może wszystkie
go przegrać w życiu nie mo
żna? Na przykład własnych
pasji, zainteresowań, ‘talentów
twórczych?

A co Wy O tym sądzicie dro
dzy Czytelnicy?

KRYSTYNA JAGIEŁŁO

Na przykład Myślenice

Chroniąc las —

chronimy samych siebie
Las jest w naszej

darce narodowej
mim skarbem. I

cennego surowca niezbędnego
w wielu dziedzinach produkcji
przemysłowej, zwierzyny łow
nej i ptactwa, bogatego runa

leśnego w postaci wielu ga
tunków-igrzybów, jagód o tak
że ziół i kwiatów. Nie można
tu porńinąć również doniosłe
go znaczenia obszarów leśnych
w kształtowaniu się bilansu
wodnego, ich wpływu na kli
mat i wreszcie walorów tury
stycznych i rekreacyjnych
Chroniąc las — chronimy sa
mych siebie i o tym nie wol
no nam nigdy zapomnieć. A

jak jest naprawdę z tą gospo
darką leśną i ochroną
Spróbujmy omówić
źniejsze
kładzie
nice.

lasu?
najwa-

jej problemy na przy-
Nadleśnictwa Myśle-

OSTROŻNIE
EKSPLOATACJĄZ.

Nadleśnictwo Myślenice za
rządza obecnie 11 tys. ha la
sów państwowych i 19,5 tys.
ha lasów należących do indy
widualnych gospodarstw chło
pskich, w tym do spółek le
śnych i tzw. wspólnot. Leśne
kompleksy tego«Nadleśnictwa
rozciągają się dzisiaj na tere
nie trzech województw: miej
skiego krakowskiego, nowosą
deckiego i bielskiego. Stano
wisko nadleśniczego sprawuje
tu od 26 lat mgr inż. JOZEF
MIĘTUS i chyba jest dobrym
i rozumnym gospodarzem tych
olbrzymich zasobów, skoro
spośród 50 nadleśnictw, podle
gających Okręgowemu Zarzą
dowi Lasów Państwowych w

Krakowie — Myślenice zajęły
w ogólnej ocenie za ub. r. III

miejsce, ustępując zaledwie
dwoma ■punktami Nadleśnic
twu Nawojowa w woj. nowo
sądeckim i nie pozostając zbyt
daleko w tyle za zdoby wcą I
m. Nadleśnictwem Gromnik w

woj. tarnowskim.
Na tę wysoką ocenę złożyło

się wiele czynników ekonomicz
no-finansowych m. in. stały
wzrost powierzchni zalesień. W
latach 1965—70 wzrost powierz
chni
ha, a

nych
dnak,
śnym

lasów wyniósł tutaj 1418
zalesień nieużytków roi-

— 57 ha. Pamiętajmy je
że z ogólnym bilansem le-
w naszym kraju nie jest

Uwaga a-utomobiliM na przydrożne drzewa, oby t wam taki
7 wypadek się przytrafił!!!

j gospo-
olbrzy-

Dostarcza zalesień, ubywa nam lasów sta-

niestety najlepiej. Chociaż’ Wzra
sta z roku na rok powierzchnia

I rych, mających zasadnicze zna
czenie dla eksploatacji drewna
i dla potrzeb przemysłowych.
Las — jak wiadomo — rośnie
bardzo powoli, a w planowej
gospodarce musimy liczyć się z

jego prawami, utrzymaniem od
powiednich proporcji i wskaźni
ków. Z przezorności tej wynika
ją wnioski przedkładane przez
Wielu leśników o podwyższenie
wieku wyrębu poszczególnych
gatunków np. sosny do 140 . lat,
świerka od 120 do 140 lat, dębu
od 160 do 240 lat itp., przy czym
ta rozpiętość wieku zależy także
od siedliska na jakim rosną
drzewa.

Kłopotów jest niestety' sporo.
Nadleśnictwo Myślenice, które
od wielu zresztą lat uzyskuje
dobre wyniki, nie wolne jest od
tych trudności charakterystycz
nych szczególnie dla obszarów
położonych w pobliży wielkich
aglomeracji przemysłowych.
Brakuje mu odpowiedniej liczby
pracowników leśnych, tym bar
dziej; że prace przy odnawianiu
lasu zbiegają się z wiosennymi
robotami w polu. Za mało jest
także sprawnego sprzętu, który
na leśnych wykrotach częściej
narażony bywa na uszkodzenia.
I wreszcie — niełatwo pogodzić
interes indywidualnych właści
cieli lasów z planową gospodar
ką leśną, gwarantującą ciągłość
w eksploatacji drewna. Dzikie

wyręby zdarzają się niestety
często, a rozwój chałupnictwa
drzewnego w rejonie Myślenic
także jest powodem uszczupla
nia tych zasobów, nie mówiąc
już o niszczeniu podszycia leśne
go przez turystów,
grzybów, jagód i
tAw.

zbieraczy
leśnych kwia-

LAS POD

dwóch lat
Myślenice

FOLIĄ

w Nadleśnic-
prowadzona

Od
twie
jest eksperymentalna hodowla
sadzonek pod folią. Obejmuje
ona obszar 6 arów, lecz wia
domo już, że zostanie zwięk
szona, ponieważ daje doskona
łe wyniki. Dla przykładu:
roczny modrzew osiąga pod
folią wysokość ok. 30 cm (w
warunkach naturalnych — 5
cm), lipa dochodzi do 60—80
cm, a w szkółce leśnej — ok.
10 cm. Dodajmy jeszcze, że ~

jednego ara można wyhodo
wać w warunkach natural
nych ok. 10 tys. sadzonek mo
drzewia, natomiast pod folią
— ok. 65 tys. sztuk. Korzyści
dla lasu są więę bezsporne,
Chodzi tylko o zmechanizowa
nie tych robót, które obecnie
w stadium eksperymentu wy
konuje się jeszcze ręcznie.

DBAJMY O ZWIERZYNĘ

Mówiąc o gospodarce leśnej
trudno pominąć sprawę zwie
rzyny łownej, jej ochronę i pla
nowy rozwój; Według szacunko
wego inwentarza Nadleśnictwo

Myślenice posiada 52 sztuki dzi
ków z Ostoją w lasach Radziszo-
wa, Kornatki i Lipnika, 8 jele
ni, których dawniej tu nie było
(przywędrowały z Gore), ok. 480
saren i rogaczy, a także sporą
ilość zajęcy, kuropatw i bażan
tów. Liczba zwierzyny łownej
zwiększa się z roku na rok i to

jest również świadectwem do
brego gospodarowania w Nadle
śnictwie. Niezbędna jest jednak
dobra współpraca z myśliwymi

ji uświadomienie miejscowej lud
ności' o potrzebie ochrony tych
zwierząt.

Obwody łowieckie dzierża
wione są przez' Polski Zwią
zek Łowiecki, który

' po
siada na terenie Nadleśnictwa
Myślenice 17 kół. Zadaniem
i obowiązkiem myśliwych jest
również ochrona i pomoc
zwierzynie. Ale czy zawsze tak
bywa? Zdecydowana więk
szość myśliwych - przestrzega
obowiązujących praw, gorzej
jest natomiast z przygodnymi
tropicielami zwierząt, którzy
w przypadku obfitych opadów
śniegu, jakie nie tak dawno
miały miejsce, zamiast poma
gać leśnej zwierzynie, polują
na nią, korzystając z jej osła
bienia i trudności poruszania
się w terenió. Sprzymierzeń
cem tych zwierząt jest coraz

częściej młodzież szkolna zrze
szona w kołach Ligi Ochrony
Przyrody i tym optymistycz
nym akcentem kończymy wio
senną wizytę w Nadleśnictwie
Myślenice, przypominając
wszystkim, że zaczynające się
właśnie Dni Lasu powinny je
szcze bardziej uczulić nas na

jego rolę i znaczenie w go
spodarce narodowej i ochronie
naturalnego środowiska.

ADAM 2ARNOWSKI
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ECHO KRAKOWA

W Muzeum Ksiqżki Dziecięcej

«Bajki cudowne

bajki czarowne
To nieprawda, że tylko dzieci lubią czytać baśnie i opo

wieści dla młodzieży. Jest w Warszawie placówka, do której
również dorośli przychodzą na spotkanie... z Robinsonem
Kruzoe, menażerią dra Dolittle, Kubusiem Puchatkiem, Anią
z Zielonego Wzgórza, Fernandem Wspaniałym, Słoniem Trą-
balskim i innymi ulubionymi postaciami z lat dziecięcych.
Spotkać ich można w Muzeum Książki Dziecięcej przy sto
łecznej Bibliotece Publicznej, którego zbiory zawierają ogrom
ny, kolorowy świat fantazji, gdzie wszystko jest możliwe,
gdzie panuje Idealna Sprawiedliwość, gdzie zawsze dobro jest
nagradzane, a zło karane.

Dla bibliofila Muzeum Książ-
Dziecięcej to prawdziwa

skarbnica. Na przykład znaleźć
w nim można wydany w roku
1772 „Atlas Dziecinny, czyli No
wy Sposób do nauczenia dzieci
geografii, krótki, łatwy y nay-
doskonalszy". „Pierwsze wiado
mości dla użytku dzieci, które
zaczynają lubić czytanie” (rok
1821); „Z dziejów Polski — Za
bawa Historyczna w sposobie lo-
teryi złożona przez Józefa Gac
kiego” z roku 1827; miniaturową
biblioteczkę. (6 tomików złożo
nych w małym pudełeczku) „dla
grzecznych Dzieci” z 1824 roku.
Oczywiście są i „Bajki” Ander
sena w oryginale, wydane w

1893 roku, są „Powieści moral
ne dla dzieci” opracowane przez
autorkę „Pamiątki po Dobrey
Matce” ‘

Klementynę z Tań
skich Hoffmanową, są książki
Jachowicza, Konopnickiej, aż do
nowszych, najnowszych i współ
czesnych. Są encyklopedie dzie
cięce i książki na ceracie, skła
dane.

I Władysławem Hasiorem
IM8PII o jego planach

Dobrą okazją do przeprowa
dzenia rozmowy ze znanym
plastykiem Władysławem Ha
siorem, było otwarcie wystawy
jego dzieł w rąmąch X Marco
wego Salonu w Zakopanem.

— Jakie są pańskie najbliż
sze plany?

— Mam jechać z wystawą,
która jest obecnie eksponowa
na w Zakopanem, do Helsinek,
następnie do Goeteborga, Lon
dynu i Coventry. Później udaję

Czy filmowi kowboje odjadą
na swych rumakach w kierunku
bezpowrotnie zachodzącego dla
nich słońca? .

Pytanie to nurtuje od pewnego
czasu zarówno producentów, jak
i wielbicieli jednego z najbar
dziej żywotnych gatunków ame
rykańskiej twórczości filmowej.
Z programów telewizyjnych zni
knęły ostatnio seriale kowboj
skie, zaś filmy o tematyce Dzi
kiego Zachodu wyświetlane s:

»ęęaz rzadziej i nie cieszą się
zbytnim zainteresowaniem pro
ducentów. Jednocześnie wielu
aktorów, dawnych bohaterów
westernów, jak James Stewart,
Kirk Douglas, czy „śpiewający
kowboj” Roy Rogers wierzą, że

obecny regres jest przejściowy
i że westerny powrócą.

Tego samego zdania jest Daryl
Pniosan, pisarz i autor niedawno

ukończonej biografii o jednym
ze słynnych kowbojów, Tomie
Mixie. Uważa on, że całkowite
zniknięcie westernów z kin i te
lewizji amerykańskiej jest nie
możliwe, związane są one bo
wiem z na poły już legendarny
mi dziejami amerykańskiego za
chodu. Dowodem tego jest powo
dzenie takich seriali, jak „Gun
smóke”, który przetrwał na ma
łym - ekranie przez 20 lat, lub
słynnej „Bonanzy”, nie schodzą
cej z telewizyjnych i filmowych
ekranów od 14 lat,.

się na nieco dłuższy pobyt do
Szwecji, gdzie będę pracował
nad powiększeniem mojej eks-
pozycji plenerowej pt. ,,Słone
czny rydwan" w Soedertaelje
koło Sztokholmu-

— Czy znaczy to, że rozsta
je się pan z tworzeniem dal
szych sztandarów, które nabra
ły takiego rozgłosu?

— Nie podejmowałem nigdy
żadnych zobowiązań, że będą
robił sztandary. Jest to sprawa
absolutnie otwarta. Być może
enów do nich wrócę.

— Czy ma pan jakieś ulu
bione swoje dzieła?

— Z tym to jest tak, jak czę
sto bywa w życiu, że najbar
dziej kochane jest najmłodsze
dziecko. Faktycznie mam swo
je ulubione dzieła, ale te sym
patie często się zmieniają.

— Czy ma pan jakieś ulu
bione miejsce?

— Tak jest nim Zakopane.
Pc prostu bardzo lubię Zako
pane, bo tutaj są góry.

— Czy wobec tego znajduje
tu pan dobry klimat dla swej
twórczości?

— Nie wiem na czym miał
by polegać ten dobry klimat.
Ja myślę, że najważniejsze aby
grupa artystyów miała dobrego
nrezesa. My mamy w Zakopa
nem takięgo dobrego prezesa,
który w jakiś snosób cementu
je, spaja całe zakopiańskie śro
dowisko plastyków. Wszyscy
mamy tu okazję stałych kon
frontacji twórczych i to się
liczy.

— A może pan ma jakąś
swoją ulubioną publiczność?

— Moją ulubioną publiczno
ścią jest publiczność polska.
Jest ona aktywna wobec zja
wisk kulturalnych, wyjątkowo
wrażliwa, czasami agresywna,
ale bardzo rzadko obojętna.

— Jaka, pańskim zdaniem,
powinna być publiczność wzo
rowa?

— Wzorowa publiczność, to

chyba zbyt mocno powiedzia
ne, takiej nawet nie powinno
być. Chodzi o to, aby posia
dała ona tolerancję kulturalną
— ot i wszystko. Każdy czło
wiek, który interesuje się sztu
ką, mą swoje upodobania este-

; tyczne podszyte emocjami.

Często jednak bywa, że jeśli
ktoś natrafi na wydarzenie
kulturalne, które nie zgadza
się z jego ideałem, czuje się o-

burzony i to. jest właśnie nieto
lerancja kulturalna. Ą wiem
coś o tym, bo moja sztuka
budzi często kontrowersje.

Ęozmawiał:
MARIAN MATZENAUER

Ale goście z kraju i zagranicy
przychodzą tu nie tylko po to,
by obejrzeć ten unikalny zbiór
muzealny. Muzeum Książki Dzie
cięcej, jedno z pierwszych w

Europie, jest poważną placówką
naukowo-badawczą. Literatura

dziecięca, której twórcami są
autorzy o znanych nazwiskach,
stała się przedmiotem studiów
naukowców, krytyk literackich
i opracowań historyków litera
tury.

Nie tylko zresztą książki zale
gają półki tego Muzeum. Znaj-
dziemy tu również niezwykle in
teresujące egzemplarze' prasy
dziecięcej, którą w Polsce zaini
cjowała Klementyna z Tańskich
Hoffmanowa, rozpoczynając w

1824 roku — pod hasłem „kształ
towania umysłu i serca” — wy
dawanie pisma pt. „Rozrywki
dla Dzieci”. W jej ślady poszedł
Stanisław Jachowicz, wydając w

roku 1830 „Dziennik dla Dzie
ci”, jedyne w tym czasie w Eu
ropie codzienne czasopismo dla
dzieci. Celem tych pism było nie
tylko upowszechnianie wiedzy,
ale i umacnianie świadomości
narodowej.

Niezwykle ciekawy jest dar
Ewy Szelburg-Zarembiny: kali
grafowane dziecinnym pismem i
zdobione kolorowymi rysunkami
luźne strony gazetki zatytułowa-

nej „Sami Sobie, redagowanej
w Nałęczowie w roku 1912 przez
dzieci, pod kierownictwem „na
czelnego redaktora”, 14-letniej
Ewy Szelburg.

Wzruszającym dokumentem są
też fotokopie powstańczych ga
zetek dla dzieci „JaWnutka”, a

potem „Dziennik Dziecięcy", re
dagowanych przez Andrzeja No
wickiego, Marię Kownacką, Zo
fię Bohuszewicz, Janinę Prze
worską i Wandę Wawrzyńską.
Przepisywano je przez kalki w

kijku egzemplarzach, zostawia-
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Muzeum Pomorza środ
kowego w Słupsku po

siada największą w kraju
kolekcję prac olejnych, pa
steli i rysunków Staniąława
Ignacego Witkiewicza. Gro
madzenie kolekcji rozpoczęto
w 1965 r., kiedy nadarzyła się
możliwość odkupienia 110
portretów malowanych przez
Witkiewicza, a będących w

posiadaniu nieżyjącego już

Kolekcja dzieł
jąc miejsca na ilustracje, które

wykonać miały dzieci.
W Muzeum znajdują się wresz

cie nagrania dwóch oper dzie
cięcych; Pendereckiego „Naj
dzielniejszy” z tekstem Marii

Kownackiej, której premiera od
była się w r. 1971 w Poznaniu
oraz opery Kurczewskiego „Laj
konik” do słów Ewy Szelburg-
Zarembiny, nagrodzonej I na
grodą na Biennale Sztuki Dzie
cięcej również w Poznaniu, w

r. 1973.
Trudno doprawdy wymienić

wszystkie eksponaty tego uni
kalnego zbioru — książek, cza-

sopism, prac naukowych, nagrań
itp. Jedno jest pewne — wizytą
w Muzeum Książki Dziecięcej,
to ożywcze przeżycie. (

ST. ORZEŁOWSKA

S. I. Witkiewicza
dziś przyjaciela „Witkacego”
dr Birbuli-Białynickiego z

Lęborka. Były to głównie
portrety malowane przez ar
tystę na licznych biesiadach
krakowskiej artystycznej bo
hemy. Wkrótce zbiór słup
skiego muzeum

się o następnych
kupionych od dr
go. Były to dzieła pochodzące
z tzw, firmy portretowej S.
I. Witkiewicza.

Obecnie kolekcja obrazów,
'portretów, rysunków liczy
ponad* 200 sztuk. Niewyklu
czone, że wkrótce powiększy
się o następne dzieła.

powiększył
50 prac od-
Nawrockie-

Rys. E. LUTCZYN
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Człowiek jako ciało

»»•

Piątek XXX
& g ajpierw jest ciało. Ro-

Sęa dzi się głowa, szyja, tu-
* w łów, ręce, nogi. Rodzą

się oczy, usta, palce, rodzi
się ńds, pępek, język. Pow
etuje mały człowiek, w któr
rym wszystko jest ciałem,
żywą cielesnością, krzykiem,
płaczem, mlaskaniem, gry
zieniem. Dopiero potem, dłu
go potem; rodzi się myśl,
refleksja, rodzą się uczucia.
Ale i one, zamknięte w ciele,
wracają do ciała, zwracają
się do ciała drugiego — jako
miłość, nienawiść, przyjaźń.

Jesteśmy częścią biologii.
Nasze życie jest fragmentem
życia większego, które nieu
stannie, bez chwili przerwy,
pulsuje wokół nas. Czasem,
położywszy się w lecie na

łące, miewa się wrażenie, że

zjawisko ciszy absolutnej nie

istnieje. Nerwy świata, sprę
żone tuż pod skórą ziemi,
zdają się czekać tylko na

sygnał, jakiś bodziec, który
z równomiernie szemrzącego
agregatu życia wyzwoli nie
znane siły, nie przeczuwane
żywioły. Tak bywa i w nas;

spokojni, codziennie przemie
rzający setki kroków po uli
cach, mieszkaniach, biurdch,
fabrykach, galeriach, szko
łach i sklepach, przyzwycza-

jeni do jednostajnego tempa-
życia od świtu do zmroku,
rzujemy przecież w sobie od
czasu do czasu tęsknotę do
czynów większych, uczuć
gwałtowniejszych, jakie zna
my tylko z filmów, powieści,
sztuk teatralnych. Z pieśnią
marzenia o lepszym losie
chwytamy się za ręce i zada-
jęmy tysiąc pytań nabrzmia
łym od wysiłku głosem tak
rzadko używanego gardła,
czujemy, że łączy nas coś wię
cej niż przypadek istnienia w

jednym miejscu i o jednym
czasie, ściskając rękę niezna
nego sąsiada zapominamy
(może na ten moment) o na
turalnej obcości tego ciała,
innego ciała, bo nagle tam
te żywe komórki stają się
naszymi, żyłami płynie ta sa
ma krew, płuca tłoczą to

samo powietrze. Potem znów
się rozchodzimy, każdy w

swoją
'

stronę, z satysfakcją
albo goryczą, ale zawsze pa
miętać będziemy tę chwilę
połączenia w biologii, chwi
lę, która przywróciła naszym
ciałom wewnętrzne poczucie
jedności, tożsamości z inny
mi ciałami.

Tak, wierzę
życie ciała,
niesłychanie fascynuje mnie
ludzkie

ciała, tego pancerza obron
nego i bezbronnego jednocze
śnie. Poetów, malarzy, dra
maturgów gardzących ciałem
mam za ubogich i okaleczo
nych. W muzyce interesuje
mnie przede wszystkim ludz
ki. głos; całym sobą jestem
po stronie teatru, w którym
aktor używa swego -ciała nie

jako mechanizmu do poka
zywania cudzych, wyuczo
nych gestów, ale ujawniania
najintymniejszych, najpraw
dziwszych osobistych reakcji
na świat, na inne ciało. Dla
tego z niesłychaną satysfak
cją przeczytałem dzieło An-

thony’ego Smitha pt. „Ciało".
Gdzie na pięciuset siedem
dziesięciu stronach (polskie
go. wydania) autor starał się
pomieścić dosłownie wszyst
ko, co człowiek może dziś
wiedzieć na temat własnego
ciała.

Jest tam o wszystkim. O

kobiecie, mężczyźnie, naro
dzinach, rozwoju dziecka, o

łączeniu się w pary, o ra
sach, dziedziczności, krwi,
sprawności fizycznej, staro
ści, śmierci, samobójstwie,
o mózgu, motcie, temperatu
rze ciała, o skórze, zębach,
odżywianiu, trawieniu, oddy
chaniu, promieniowaniu, mo-

zachowanie wobec' żna się ^dowiedzieć prawdy

i mitów o żołądku, śmiechu,
ziewaniu, karmieniu piersią,
cZkawee, kazirodztwie, bli
źniakach, albinosach, dziecio-
bójcach, łysych i eunuchach,

o potencji, dzieworództwie,
sterylizacji, pigułkach anty
koncepcyjnych i cesarskim
cięciu.

Oczywiście nie wszystkich
mogą zainteresować tabelki
określające, z kim nie może

wziąć ślubu dziewczyna
współczesnej cywilizowanej
Europy (np. z mężem córki

swego syna), nie wszystkich
też muszą wciągać dywaga
cje dotyczące średniej cie
płoty ciała Australijczyka.
Ale polecam tę księgę (je)
waga nie pozwala mi nazwać

ją zwyczajnie książką) jako
niezwykle rzadki przypadek
dzieła popularnonaukowego,
które napisane jest z auten
tycznym talentem literac
kim, nakazującym’ wedle

najlepszych prawideł sztuki
eo jakiś czas odśmiać pu
bliczność, żeby nie zasnęła w

trakcie naukowego wykładu.
TADEUSZ NYCZEK

w ciało, w

jego prawdę,

Anthony Smith: Ciało.
Tłum. Henryk Wasylkiewicz.
Państwowy Zakład Wydaw
nictw Lekarskich, W-wa
1918. Wyd. n a poprawkami.
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Szybszy od „Concord,,

„TU 144”
na podniebnym szlaku

25 lat „Krakowiaków"
Pracowicie wyglądają po

wszednie dni Znanego i łu
bianego Zespołu Pieśni i

Tańca WZSP „Krakowiacy”.
Dom przy ul. Meiselsa 18 roz

brzmiewa muzyką, na sali
prób 150 osób członków Ze
społu: balet, chór, kapela i
narybek „Krakowiaków”
czyli grupa dzieci pilnie
przygotpwuję pod okiem cho
reografa i kierownika arty
stycznego Zespołu Zbigniewa
Pieńkowskiego kolejny pro
gram — 18 w historii Zespo
łu.

Nie ma taryfy ulgowej.
Próba jak wszystkie w tym
Zespole zaczyna się od lek
cji klasyki, potem pod czuj
nym okiem choreografa czy
ści się układy taneczne, a po
tem przechodzi się do naj
przyjemniejszej . dla wszyst
kich pracy — nauki nowych
układów. »

'

Co w „Krakow^k.aph
nić najbardziej: tó że Zespół
skupił ludzi wszystkich za
wodów? Nauczył, że taniec

jest radością, przeżyciem,
tworzeniem piękna, a folklor

polski i krakowski Jest na- JADWIGA RUBIS

[tretodę wspaniały?'
wszystko to- .liczy się
dnakowcj mierze.

Tekst i zdjęcia:

Nikt, nawet w fantazji nie przypuszczał, że w naszym kraju — i to nie przed wiekiem - lecz Anno Domini

1975, pojawi się „gorączka złota" niczym na „Dzikim Zachodzie", Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe;
coś z Klondike i Eldorado zawitało wtedy w... Bieszczady.

KLONDIKE... W BIESZCZADACH
IW aczęło się od prasowej in-

ffn formacji, jaka ukazała się
we wszystkich niemal pol

skich gazetach we wrześniu ub.
r., że polscy geolodzy, snując
naukowe deliberacje na temat
zasobności naszej krainy w cen
ne minerały, wysunęli hipotezę,
iż złoty kruszec powinien znaj
dować się w Bieszczadach. Prze
słanki te kojarzono z faktem
występowania w tym rejonie
bardzo rzadkich w kraju mine
ralnych źródeł arsenowych, a

teorie geologiczne mówią, że
minerał ten prawie nieodłącz
nie pojawia się w towarzystwie
złota. Skoro więc na powierz
chnię wypływają solanki prze
sycone arsenem, które muszą
gdzieś w głębi ziemi wypłuki
wać go z rodzimych pokładów
— to równie dobrze głębinowe
źródła ocierać się mogą także o

złoto.
Wzmiankę o hipotezie geolo

gów przeczytały miliony Pola
ków, a że naród jest przedsię
biorczy, więc znaleźli się na
tychmiast rodzimi poszukiwacze
złota.

DWÓCH PANÓW Z WĘDKĄ

Dobiegał końca październik,
kiedy to niedaleko jednej z bie
szczadzkich wsi — Woli Micho-
wej, nad brzegiem rzeki Osławy
rozbiło namiot dwóch, młodych
ludzi. Takie obozowisko o tej
porze roku (nocami ziąb w gó
rach był już okrutny i o tury
stach zdążono już zapomnieć)
musiało wzbudzić zaciekawienie
mieszkańców. Nietypowi obozo-
wicze’ —• Jan Z. i Zygmunt S.
starali się-chronić przed zbytnią
ciekawością bliźnich wysiadując
cały dzień nad rzeką z wędka
mi. Nie mieli z tym sportem
nigdy w swym życiu db czynie
nia, więc i sprzęt wędkarski sta
nowił mistyfikację — ot, po pro
stu. wycięte z leszczyny kije,

26 grudnia 1975 r. regularne loty pocztowe na trasie
Moskwa — Ałma Ata rozpoczął radziecki naddżwiękowy
samolot pasażerski „Tu 144”.

Oglądany
z ziemi „Tu

144” w locie przypomina
wielkiego prehistorycz

nego ptaka. W czerwcu 1971 r.

w drodze powrotnej z salonu
lotniczego w Paryżu, zawitał na

Okęcie. Na pożegnanie War
szawy, oblatywacz — Eduard
Jelian wykręcił nad miastem
figurę przypominającą klucz
wiolinowy i nad Alejami Je
rozolimskimi wystrzelił ostrą
„świecą” w górę. Gdy samolot
znikał w błękitnym niebie, na

ziemię dobiegł grzmot” silni
ków, niczym salut artyleryj
ski.

140 PASAŻERÓW,
2500 KM/GODZ.

Jak wszystkie konstrukcje
lotnicze „Tu 144” przechodził
ewolucję. Zmieniono m. in. u-

kład poprzedniego podwozia,
kształt wdotów powietrza, dla
poprawienia właściwości lot
nych przy małych prędko
ściach tuż za odchylającą się
kabiną pilotów wbudowano
dodatkową parę niewielkich
skrzydeł, niby „wąsów”. Gdy
są niepotrzebne wciąga się je
do kadłuba.

Obecna wersja „Tu 144”,
jest obliczona na 140 pasaże
rów, (o 20 więcej, niż wcze
śniejsze). Pusty waży 180 ton.
W rejs zabiera 95 toń paliwa,
z czego wynika, że na starcie
waży ok. 290 ton. Długość „Tu
144” wynoęii 64,45 m, rozpię
tość skrr*3TM * ’
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z uwiązanym na końcu szpaga
tem i haczykiem sporządzonym
z kawałka drutu.

To nic, że przygodni obserwa
torzy dawali im znacząco do
zrozumienia, że takim systemem
nawet i żaby się nie złapie.
Dwaj przyjaciele dalej moczyli
swoje kije w wodzie. Nie kwa
pili się do rozmów, cłioć obec
ności ludzi wyraźnie byli nie
chętni. Po pewnym czasie ci
chutko zwinęli namiot i przenie
śli się w bardziej głuchy zaką
tek — nad niewielki strumyczek
wpływający do równie niedużej
rzeczki, Hoczewki, o .parę kilo
metrów od Jabłonek koło Bali
grodu.

WSZYSTKO NA 3 CZĘŚCI...
Minęło dziesięć dni pobytu w

Bieszczadach, kiedy przed na
miotem wczasowiczów pojawił
się niespodziewanie mieszkający
o kilka kilometrów dalej miej
scowy rolnik — Mikołaj P. Zdy
bał on turystów na dziwnych
czynnościach jak uzbrojeni w

duże metalowe sita brodzili po
kolana w lodowatej wodzie,
przesiewając kamienie i piasek.
Właśnie ledwo dyszeli, wyrzuca
jąc na brzeg kolejną porcję
żwiru...

Przybyły rolnik miał ze sębą
w kieszeni pół litra, które przy
dało się do nawiązania serdecz
niejszej dyskusji. Owszem, i on

czytał w gazecie, że w Bieszcza
dach może być złoto. Myślał na
wet o jego poszukiwaniu, ale że
nie jest w tej dziedzinie fachow
cem, więc — zaproponował spół
kę. Zaoferował mianowicie obu
„poszukiwaczom” darmowe mie
szkanie w swoim domu z peł
nym wiktem i opierunkiem.

— Noce będą coraz mroźniej
sze, a jeść to jecie chyba byle
jak — agitował z przysłowio
wym chłopskim rozsądkiem. O-
de mnie wszystko dostaniecie za

— 28,8 m, a ich powierzchnia
— aż 438 m. kw.

Samolot radziecki jest szybszy
od „Concorde”. Gdy naddżwię-
kowiec francusko-brytyjski o-

siąga
przelotową 2,05 M, to „Tu
— 2,2 M. Startuje jednak
mniejszej prędkości —■.
km/godz., gdy „Concorde”
si rozpędzić się vdo

km/godz. Zasięg „Tu 144”
nosi 6,5 tys. km, Napędzany jest
4 silnikami o łącznej sile ciągu
80 T. Przy maksymalnej paęd-
kości promień skrętu w drogę
powrotną wyniósłby 75 km. Ro
boczy pułap — 14 do 18 tys. me
trów.

francusko-brytyjski
maksymalną prędkość

144”

przy
194

mu-

217
wy-

POCZTA NA POŁUDNIE

Start do pierwszego’ regular
nego lotu pocztowego nastąpił
o godz. 8.30 w dniu 26 grud
nia 1975 r. z podmoskiewskie
go lotniska Domodiedowo. Cel
— odległa o 3300 km stolica
Kazachstanu —■Ałma Ata. To

właśnie lotnisko wytypowała
specjalna komisja. Wybierając
je kierowano się m. in. fak
tem, że służby naziemne w

Ałma Acie mają duże do
świadczenie z obsługą szyb
kich wielkich samolotów „trze
ciej generacji” — „Ił 62” i
„Tu 154”. Oczywiście i ci spe
cjaliści przeszli uprzednio
przeszkolenie. Chociaż „Tu
144” lądował już wcześniej na

tym lotnisku podczas lotów
doświa dczalnych, oczekiwano

darmo, pod jednym warunkiem:

wszystkim znalezionym złotem
dzielimy się w trójkę na równi.

Aby nie było waszej krzywdy,
to do pomocy dam jeszcze mo
jego syna, Janusza. Ma 19 lat,
jest silny, pracuje w tutejszych
lasach jako drwal.

Układ stanął. Przystąpili do
dalszych poszukiwań we trójkę.
Tak trwało przez dwa dni...

„STUPIDE END” CZYLI —

WESTERN PO POLSKU

Pierwszy z roli poszukiwacza
złota wyłamał się — najmniej
w tym pionierskim „zaciągu”
zahartowany i zainteresowany
Janusz P. Owszem, czując re
spekt przed ojcem, przychodził
rano nad potok i kubiki żwiru

przesiewał, ale co i raz „ury
wał” się do najbliższej knajpy
na piwko. Jego nieobecność za

długo się przeciągała. Doszło do
kłótni, w której oberwało . się
nieco Januszowi od bardziej
krewkiego duetu poszukiwaczy
złota. Młody drwal, a poszuki
wacz z rodzicielskiego przymu
su, postanowił się zemścić, a

raczej — zadrwić z narzuconych
mu kompanów. Przypomniał so
bie, iż matka ma gdzieś w do
mu stary połamany pierścionek
ślubny, kupiony na jakimś od
puście — imitację złota z mosią
dzu i miedzi. Utłukł ten pier
ścionek w moździerzu i malutkie
z niego cząstki nieznacznie wrzu
cił do strumyka, oświadczając,
że idzie na piwo...

Tymczasem Jan Z. i Zygmunt
S., przesiewając kolejną partię
piasku, na dnie sit zobaczyli coś
błyszczącego: Złoto,, ani chybi
złoto — złoty piasek! Nareszcie...

„Cenny” urobek ostrożnie wyło
żyli do pudełka po zapałkach,
które schował do kieszeni Zyg
munt S. Zaraz też obaj uradzili,
że o swoim znalezisku nie po

Planowany czas lotu wynosi
119 minut. Nad lotnisko w Ałma
Acie „Tu 144” przybył jednak z

4-minutowym wyprzedzeniem.
Gdy spiker ogłaszał lądowanie,
setki pasażerów znajdujących
się w porcie lotniczym powitały
przybyszów owacją. W cztery
godziny później samolot wyru
szył w drogę powrotną i po 123
minutach wylądował na lotni
sku Domodiedowo. Skończył się
romantyzm lotów doświadczal
nych. Lotnictwo naddźwiękowe
rozpoczęło codzienną pracę, a

etap ten otworzyli konstrukto
rzy i piloci radzieccy. (Prototyp
„Concorde” wystartował w 3
miesiące po „Tu 144”).

NOWE POŁĄCZENIE
Pierwsza regularna trasa

pocztowa radzieckiego samo
lotu naddźwiękowego prowa
dzi do stolicy Kazachstanu.
Przewiduje się otwarcie po
dobnych połączeń z Taszkien
tem, Baku, Chabarowskiem.
Na tych transkontynentalnych
trasach skrócenie lotu o poło
wę ma wielkie znaczenie dla
ściślejszego połączenia komu
nikacyjnego szybko rozwijają
cych się ośrodków przemysło
wych Azji Środkowej, Syberii
i Dalekiego Wschodu z euro
pejską częścią Kraju Rad i
centrum administracyjnym, w

Moskwie. Lotnictwo, bez któ
rego zagospodarowanie gigan
tycznych . zasobów surowco
wych zauralskiej części ra
dzieckiego kontynentu opó
źniłoby się o dziesięciolecia, w

swej nowej naddźwiękowej e-

rze, pomoże spełnić ambitne
zadania rozwojowe ZSRR.

J MARIUSZ KUKLIŃSKI
J__<»

wiedzą nic Januszowi P. ani je
go ojcu Mikołajowi. -Dla pozoru
tylko — by nie wzbudzić podej
rzeń — pogmerali jeszcze tro
chę wśród rzecznych kamieni
(nie za mocno, by przypadkiem
odkrytej żyły złota nie odsłonić).
Czuli się już krezusami.

Bogactwo trzeba było oczywi
ście odpowiednio uczcić. Wieczo
rem wybrali się więę we dwój
kę do gospody, gdzie opicie suk
cesu zaczęli od pół litra. Potem

przyszła kolej na następne. Jan
Z. był zdania, iż Zygmunt ma

słabszą głowę i mógłby pudełko
ze złotem zgubić, więc niech je
mu — Janowi — da na przecho
wanie. I tak od słowa do słowa
— wzięli się za czuby. Wyrzu
cono ich z gospody, ale spór o

złoto nie został przerwany. Po
szły w ruch kołki i sztachety z

najbliższego płotu, muśiała in
terweniować milicja. Obu poszu
kiwaczy zamknięto w areszcie,
a za zakłócenie porządku pu
blicznego i bójkę skierowano

sprawę do kolegium.
I wtedy dopiero wylazła cała

historia ze złotem. Choć „colty”
nie były w utyciu i nikt marnie
nie zginął, Jan Z. i Zygmunt S.
— pionierscy poszukiwacze zło
ta w Bieszczadach, zapłacić mu-

sieli po 4.500 zł grzywny. Oczy
wiście, tylko za bójkę, a nie za

wysiłek wniesiony w odkrycie
złotodajnej bieszczadzkiej żyły.

Taki jest „stupide end” pierw
szej bieszczadzkiej wyprawy po
złote runo, której śmiesznymi
bohaterami stali się dwaj mło.«
dzi ludzie. Miejscowi mieszkań
cy mówią, że podobnych im

„poszukiwaczy” było więcej,
tylko że szybciej dokuczyły im

niepowodzenia i zabrakło wiary
w siły.

Oj, te Bieszczady, Bieszcza
dy- **

LESŁAW KOŁUEWICZ
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Nie spaceruj
nagoOgródek przy letnim domku

po plaży
prac

jest

Coraz więcej osób nad in
ne formy wypoczynku
przedkłada wygodę własnego
letniego domku z ogródkiem.
Wprawdzie ogródki te są z

reguły niewielkich rozmia
rów, niemniej radzimy do
brze zastanowić się nad ich
zagospodarowaniem, aby nie
stały się dla nas źródłem
kłopotów, zamiast przyjem
ności. Trzeba tu wziąć pod
uwagę kilka względów: od
ległość działki od stałego
miejsca zamieszkania, rodzaj
gleby, charakter najbliższego
otoczenia, wreszcie upodoba
nia członków rodziny.

W pracochłonne uprawy
kwiatów i warzyw opłaca
się angażować jedynie wów
czas, gdy nasz ogródek leży

Po długiej* zimie
Zimowe miesiące nie były

okresem, sprzyjającym dams
kiej urodzie. Brak ruchu na

świeżym powietrzu Oraz

przebywanie w ogrzanych
biurach i mieszkaniach spo
wodowało z pewnością u wie
lu Czytelniczek wysuszenie
skóry twarzy. Cera, zwłasz
cza u pań już nie pierwszej
młodości, stała się wiotka,
przybyło zmarszczek. Należy
się więc jej mały „remont”,
Dolegający głównie na stoso
waniu do twarzy preparatów
i kremów nawilżających, ta
kże odpowiednich maseczek.

Ważne są również kąpiele
w wannie, połączone z masa
żem całego ciała przy porno- .

cy szorstkiej namydlonej rę
kawicy. Podczas masażu

zwróćmy uwagę, czy na

udach i ramionach nie poja
wiła się tzw. gęsia skórka.
Dla pojędrnienia ciała a je
dnocześnie wygładzenia nas
kórka dobrze jest, już po ką- Ł
nieli, natrzeć skórę zitóną"
wodą z dodatkiem soli ku
chennej i octu toaletowego
lub octu sporządzonego do
mowym sposobem, bo z łupin
jabłek. Po takim zabiegu
trzeba ciało natrzeć kremem.

Zadbajmy o nogi, dostate
cznie już umęczone częstym
„przebywaniem” w ciepłych
pończochach i masywnych
wysokich botkach. Regenera
cję stóp warto przeprowa
dzić przy pomocy kąpieli W
ziołach, np. w naparze z kory
dębowej, rumianku, szałwi

czy korzenia łopianu. Po ką
pieli — nogi natrzeć kremem.

Wreszcie — łokcie, po zi
mie zazwyczaj dość sfatygo
wane, o stwardniałej skórze.
Świetnie zrobiłyby im 10-
minutowe kąpiele w ciepłej
oliwie.

nie dalej niż 20—30 km

miasta, w którym mieszka
my, abyśmy w razie suszy,
czy nasilenia pilnych
mogli do niego dojechać nie
tylko w niedzielę. To
warunek podstawowy. Niem
niej ważna jest ziemia

przynajmniej średniej klasy,
bo zupełny nieużytek wyma
ga ogromnego nakładu pracy
i kosztów. Wreszcie trzeba u-

względnić zainteresowania
członków rodziny i nie u-

szczęśliwiać ogrodniczymi
zajęciami kogoś, kto woli
spędzić wolny czas na space
rze, czy z książką w ręku.

Ogródek przy letnim dom
ku nie zawsze musi być oazą
kwiatów i zapleczem
wej spiżarni. Istnieją
inne rozwiązania, o

słuszniejsze, jeśli nie
warunków dla prawidłowego
prowadzenia ogrodniczych
upraw, a już szczególnie
wskazane, gdy nasza działka
leży blisko lasu. Wtedy po
prostu przeznaczamy ją wy
łącznie na cele wypoczynko
we i „wtapiamy” w otocze
nie, sadząc nieco drzew o-

zdobnych o małych wymaga
niach glebowych
cznych, krzewy,
wymagają cięcia,
wania, a wolną
obsiewamy trawą,
dróżki dojazdowej
posadzić kępy bylin, by na
sza działka nabrała nieco
barw, względnie w nasłone
cznionym miejscu zaprojek
tować niewymyślny ogródek
skalny. Nakład pracy będzie
minimalny, a da z pewnością
lepszy efekt dekoracyjny, niż
źle pielęgnowane i zachwasz
czone grzędy typowego ogro
du kwiatowo-warzywnego.

„Paris-Match" pisze o plażu
jących — czy usiłujących pla
żować nago. Opalanie się ,,bez
niczego" kosztuje tysiąc fran
ków. Zdaniem autora artykułu
Dutourda — jest to zupełnie
naturalne, bowiem w obecnych
czasach za wszystko trzeba
płacić: za posiadanie samocho
du, za parkowanie, za wszelkie
usługi i przyjemności. Za przy
jemność publicznego demon
strowania swych wdzięków i

najintymniejszych części ciała
— też trzeba płacić.

domo-
jeszcze

wiele
mamy

i klimaty-
które nie

czy formo-
przestrzeń

Wzdłuż

możemy

na wszystko

Plamy z trawy usuwamy
Zmywając zabrudzone miej- ,

sca na ubraniu — spirytusem
a następnie spłukujemy je
czystą wodą.

*

Szyby nie będą się „poci
ły” jeśli przetrzemy je pły
nem sporządzonym z 20 g
gliceryny i 50 g spirytusu.
Polecamy to przede wszyst
kim kierowcom samochodów.

*

kaszana nie rozpa-
czasie smażenia, je-
kawałek, przed po-

Kiszka
dasięw
śli każdy
łożeniem na patelni, zanurzy
my na moment we wrzącej
wodzie, a potem lekko obto
czymy w mące.

Rynek konsumenta

Monotonia
nabiałowej obfitości
Francuzi chwalą się, że mają tyle gatunków sera, ile jest

dni w roku. Gdyby zaczęli rachować, ile mają gatunków jo
gurtu, pewnie też doliczyliby się kilku dziesiątków. Gdyby
natomiast pierwszego lepszego Polonusa zapytać, jak to wy
gląda u ńasj wymieniłby może z pięć gatunków sera i dwa —

jogurtu. Minąłby się nieco z prawdą, gdyż w rzeczywistości
jest nieco lepiej — produkuje się u nas bowiem kilkadziesiąt
gatunków sera i kilkanaście rodzajów napojów mlecznych.
Doświadczenia przeciętnego bywalca sklepów
dzają jednak tej obfitości, zwłaszcza w małych
wsi. ‘'

nie potwier-
miastach i na

Nawet jeżeli sklepowa ma do

dyspozycji 2—3 gatunki sera,

sprzedaje z reguły jeden,
„.resztę w stanie nie napoczętym
Otrzyma w lodówce dla zabezpie

czenia przed wysychaniem. Od
sądzanie sprzedawczyń od czci i

wiary nic tu nie pomoże. Jedy-
, nym rozsądnym wyjściem było

by wkładanie sera do plastyko
wych opakowań napełnianych

! obojętnym gazem. W takim opa
kowaniu ser nie psuje się i nie

wysycha. Szkopuł tylko w tym,
że maszyn, które w ten sposób
pakują, jak i samych opakowań
mamy jeszcze za mało.

W dużych miastach na półkach
bywa 5—6, a nawet i 10 gatunków
sera. Tyle tylko, że na pierwszy
rzut oka wydają się one wszy
stkie jednakowe: wyparafinowa-
ne na żółto lub czerwono, a je
śli topione, to wszystkie jedna
kowo kwadratowe, zapakowane
w „sreberko”, z papierową,
brzydką etykietą. Umiemy uro
bić dobry ser, ale nie umiemy
go sprzedać.

inna przyczynaJest zresztą i

mleczarskiej monotonii w skle
pach. Mieszkańcy naszego kraju
,dość nagle-Xi- powiedzieć trzełja,
dość niespodziewanie.; dla jżjywfe-
niowców) poczuli wielką sympa
tię do mleka We wszystkich je
go postaciach. Mniej więcej od
połoWy 1973 r. spożycie wzra
sta o ok. 15 procent rocznie. A

już, już zdawało się, że sięga
my granic absolutnego nasyce
nia rynku. Mniej więcej od po
czątku 1971 do połowy 1973 r.

spożycie rosło nie więcej niż o

5 procent rocznie i zdawało się,
że wyroby mleczarskie trzeba
będzie ludziom „wciskać”. Wte
dy to mlecżarze zaczęli poważnie
myśleć o urozmaiceniu produk
cji, o jej uszlachetnieniu.

Od pewnego jednak czasu sta
rania te nieco osłabły. Gwałtow
ny wzrost spożycia przy dużym
wzroście produkcji mleka (w
ciągu pięciolecia roczny skup
zwiększył się niemal o 3 mld.
litrów), a niedostatecznych mo
cach przerobowych w przetwór

stwie, wysunął na pierwszy
plan inne sprawy. Przede wszy
stkim chodziło o to, by tej mle
cznej fali nie zmarnować, przy
jąć od rolników zwiększone do
stawy.

Przewiduje się, że dostawy
mleka w przyszłym pięcioleciu
będą rosły równie szybko, jak w

tym, że skup w 1980 r. będzie
znów o 3 mld wyższy niż w ro
ku bieżącym. Konieczne więc
będzie wybudowanie przeszło 30
kombinatów mleczarskich, roz
budowa i modernizacja przeszło
30 istniejących.

Może więc niedługo nadejdzie
czas, ąby pomyśleć ppwążnići-ó;
mleczarskiej rozmaitości i uro
dzie, skóro względną obfitość już
osiągnęliśmy.
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2Ojfiedy po raz piąty z rzę-
nK du udałam się do mego

punktu przyjęć nr 13
Spółdzielni Pralniczej przy
ul. Mogilskiej 31 i zamiast o-

debrać czystą bieliznę oraz

oddać przybrudzoną do pra
nia zajęłam się odczytywa
niem karteczki, wywieszonej
na drzwiach, ogarnęła mnie

furia. Punkt ten od dawna
działa mi na nerwy, dziesiąt
ki razy odchodziłam spod
jego drzwi z kwitkiem, tasz
cząc tobół bielizny z powro
tem

gdyż: zmieniono godziny o-

twarcia, zamknięcia, w ogóle
ńie otwarto, w ogóle nie
chciano przyjąć ze Względu
na zbliżający się remont, nie
chciano oddać z powodu nie
wykonania na czas zlecenia.,
awarii maszyn, choroby prą-
cowniczki i tysiąca innych
plag, spadających tu z obfi
tością wprost zastanawiającą.

g Gdybyż to jeszcze człowiek

w domowe pielesze,

wędrował pod ten punkt z

pustymi rękami w wiosenną,
słoneczną pogodę, ale — jak
wiadomo — bielizna do lek
kich nie należy, a i zima w

tym roku nadspodziewanie
szybko przyszła i odejść nie
może.

Doszło więc do tego, że o-

wocne załatwienie sprawy w

punkcie nr 18 zaczęłam uwa
żać za najmilsze wydarzenie
,w okresie miesiąca i już pra
wie przygotowywałam list
dziękczynny do prezesa Spół
dzielni, jeśliby przypadkiem
żadne
knęło
nelu,
sania
w punkcie rozpoczęto remont

i poinformowano/ klientów,
że Czyste, a spóźnione pranie
mogą odebrać na końcu
świata, a nowe oddać na

drugim końcu świata byle po
godz. 10 rano.

W tej sytuacji wcale nie

nieszczęście nie dot-
ani lokalu, ani perso-
ani maszyn. Do napi-
listu nie doszło, gdyż

dziwią mnie listy dziękczyn
ne nadsyłane do redakcji z

prośbą o umieszczenie. Dzięk
czynienie dotyczy przyzwoi
tego załatwienia , różnych
spraw a nadsyłają je naj
częściej ludzie starsi, którzy
nie mają dość sił, aby wal
czyć z przeciwnościami losu,
więc jeśli uda się im zwycię
żyć Za pierwszym podejściem
ich radość jest bezgraniczna.

W najbliższym więc czasie
powinniśmy w imieniu na
szych Czytelników, a także
swoim własnym, gdyż także
ludźmi jesteśmy,
na klęczkach
krawieckim,
przyjąć do
wiosenne płaszcze i kostiu
my z terminem letnim, a nie

jesiennym, MPO, iż śmieci

wywiozło raz w tygodniu, a

nie raz na trzy tygodnie^
kierowcom autobusów, że
zechcieli się zatrzymywać na

przystankach, zabierać pasa

dziękować
spółdzielniom

że zechcialy
uszycia nasze

żerów i pozwalać’ im wy
siąść, ekspedientkom w skle
pach, iż sprzedały to co by
ło do sprzedania, obsłudze
stacji „Polmozbytu” za to, że
zajęła się naszym pojazdem.

Lista tych, którym winniś
my wdzięczność jest bardzo
bogata, bo. właściwie wszyscy
wszystkim wyświadczają łas
kę, iż coś czynią, choć na

ogół nie robią tego bezinte
resownie w najczystszym
znaczeniu tego słowa. Nieste
ty bowiem za wszystko trze
ba jeszcze — niezależnie od

głębokiej wdzięczności — za
płacić, czasem wcale niema
ło. Cóż
niądze.
by ktoś
zarobić,
gi rzetelnie,
chętnie. Wówczas — nie czoł
gając się na kolanach — bę
dziemy rzeczywiście mogli
być wdzięczni.
MARIA KWIATKOWSKA

jednak znaczą pie-
Najważniejsze jest,

chciał je uczciwie
świadcząc nam usłu-

punktualnie.

Dawniej nudyzm był trakto
wany przez swych wyznawców
poważnie. Na ogół jego aposto
łami bywali ludzie w średnim
wieku, brzydcy, z defektami fi
zycznymi. Głosili tezę, że ciało
ludzkie nie ma w sobie niczego
wstydliwego, a nagość jest nie
winna i nie powinna zwracać

uwagi.
A jednak — czy będzie to

„nagość z ideologią" nudystów,
czy też nagość współczesna
rzekomo w imię zdrowia i hi
gieny — zdaniem Dutourda —

stanowi ona zaprzeczenie za
równo nowoczesności jak i lo
giki. Człowiek od czasowi gdy
uzyskał miano „homo sapieńs”
oktywal ciało. Ubranie Stało
się dla ludzi tym, czym pióra
dla ptaka: ozdobą. Nadzy lu
dzie są niby oskubane ptaki.
Szczególnie kobiecie strój
przydaje uroku i tajemniczo
ści, bez których nie może ist
nieć miłość. W 1900 roku, w

epoce wielkich miłości, nor
malnie kochanek potrzebował
średnio pół godziny na roze
branie swej lubej, co w niczym
nie przeszkadzało mu ją ko
chać...

Lekarstwo

na małżeńską
niezgodę

Lubczyk (Leuiśticum of-
ficinale), używany obecnie
jako przyprawa w naszej
kuchni, był ongiś rośliną
stosowaną jako jedyny lek
ńa małżeńskie rozterki i
niezgodę. Miał bowiem
mieć cechy pobudzające
miłość i zaliczany był dó
roślin tzw. .,miłośniczyęh”,

&bećiiieinćrVaikę z litb-

czyku można polecić
mżącym . matkom,
działa uspokajająco
prawia samopoczucie.

kar-

gdyż
i po-

WALERIA MIKOŁAJCZYK

Redaguje mistrz międzynarodowy Jerzy Kostro

Piejwszy kwartał bieżącego
roku bogaty był w imprezy sza
chowe wysokiej rangi. Niewąt
pliwie jedną z najbardziej atrak
cyjnych imprez był mecz pomię
dzy ex-mistrzem świata Micha
łem Talem i młodym szwedzkim

arcymistrzem Ulfem Andersso
nem. Mecz ten zorganizowany w

Sztokholmie przez Federację
Szachową Szwecji oraz jedną z

czołowych szwedzkich gazet cie
szył się olbrzymim zaintereso
waniem społeczeństwa Sztokhol
mu. W pierwszej połowie meczu

wyraźnie przeważał Andersson,
ale chytry Tal, nie bez pomocy
przeciwnika, 4,wyszedł suchy z

wody". W drugiej połowie me
czu Tal rozegrał się, a Anders
son podłamany psychicznie tym,
że nie wykorzystał wszystkich
swoich możliwości, wyraźnie o-

słabł i dalszy ciąg meczu toczył
się pod dyktando Tala. W sumie
mecz zakończył się minimalnym
zwycięstwem Tala w stosunku
4,5:3,5. Prezentujemy zwycięską
partię eks-mistrza świata:

ANDERSSON

17...Wad8 18.Wd3 Hc6 19.Wg3!
Nie licząc się ze stratami mate
rialnymi Tal „bierze na celow
nik” nieprzyjacielskiego króla.
19...Hc2 2O.He3! Hc4 21.b3! Zno
wu znakomicie zagrane,, po wy
muszonym 21...Hd5 22.Sf6 Gf6
(22...Sf6 23.ef6 Hd4 24.fe7!) 23.ef6
g6 24.Wg4 (z groźbą Hh6) Kh8
niepozorne posunięcie 25.Gb6!

rozstrzyga partię 25...Wc8 26.Hh6
Wg8 27.Wd4 Pointa posunięcia
25.Gb6! jeśli teraz 27...Hc6 to
28.Hh7!Kh7 i 29.Wh4 .mat, w

związku z powyższym czarne

zmuszone są ponieść straty ma
terialne. Nastąpiło jeszcze 27...
Sb6 28.WdS Sd5 29. Wf3Wc3
3O.Wc3Sc3 31.He3b4 32.Ha7Wf8
33.Hc5Wb8 34.Hd6 i czarne pod
dały.

=

S

S

ZADANIE 49

85
UL

W pozycji diagramu, białe sto
ją wyraźnie aktywniej. Arcy-
mistrz ataku Tal -serią silnych
posunięć dezorganizuje obronę
czarnych.

Pozycja diagramu (Kgl, Hf3,
Wcl, Wel, Gc2, Gd2, Sf5, p.a2;
d5,e4, f2,g8,h3 czarne: Kg8, Hb5;
Wb8, Wc8, Sa4, Se8, Gf8p.b4, dG;
e5, f7, g7, h7) powstała w partii
Balaszow — Bronstein Mistrzo
stwa ZSRR 1975 r. Białe zaczy
nają i efektownie wygrywają.,

Rozwiązanie zadania 48: l.HaSH
Sa5 (l.Se8 2.Hd8!!) 2.Sa7 mat.

Nagrodę książkową (za roz
wiązanie zadania nr 46) otrzy
muje p. Wójcik Stefan, Bielsko-

1 Biała, Cieszyńska V
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Handel - usługi
wdniu3IV76
W sobotę 3 kwietnia wszystkie

placówki handlu detalicznego PHS
z art. spożywczymi oraz mięsno-
wędliniarskie * otwarte będą z wy
jątkiem sklepów jednoosobowych
do godz. 14. Sklepy jednoosobowe
czynne będą tylko w tym przy
padku, gdy w danym rejonie brak
jest placówek handlowych o wię
kszej obsadzie.

Domy towarowe otwarte w godz.
9—16, placówki gastronomiczne —

jak w Inne dni tygodnia. Zakłady
fryzjerskie i kosmetyczne czynne
do godz. 21 a fotograficzne do
godz. 14. Dla ułatwienia wcześniej*
szych zakupów dziś tj. w piątek
handel przedłuża czas pracy
wszystkich sklepów spożywczych
PHS o jedną godzinę z wyjątkiem
tych sklepów, które normalnie o-

twarte są dłużej niż do godz. 19.

Z krakowskimi „lotnikami
a przyziemnych kontrolach

Przy ul. Siemiradzkiego
Od 5 kwietnia (poniedziałek)

godz. 12 wydawanie wkładek wie*

lokrotnych na wyjazdy do krajów
demokracji ludowej i Jugosławii
oraz wpisy do dowodów osobi
stych, uprawniające do bezdewizo
wego przekraczania granicy do
NRD, będą załatwiane przy ul.

Siemiradzkiego 24 (parter) w bu
dynku dawnej Komendy Miejskiej
MO, w pomieszczeniach, w któ
rych poprzednio wydawano do
wody osobiste.

%

POSIADAJĄ efektowne mun
dury, bardzo podobne do lotni
czych. Nie mają jednak z woj
skiem nic wspólnego; są „na
usługach” rajców krakowskiego
grodu. Powołanie Miejskiej
Służby Porządkowej miało po
móc instytucjom, odpowiedzial
nym za czystość i estetyczny
wygląd Krakowa, w wyegze
kwowaniu obowiązków od do
zorców j administracji budyn
ków. W towarzystwie HENRY
KA MODZELEWSKIEGO —

kierownika inspektoratu MSP w

Śródmieściu oraz LESŁAWA
PIERZAKA — inspektora tejże
instytucji, dziennikarz „Echa”
udał się na kilkugodzinny re
konesans po ulicach miasta.

TRZEBA przyznać, że już
wiele zrobiono, aby nasze mia
sto porządnie wyglądało. O-
czyszcza się chodniki, które do
zorcy zmywają wodą. Admini
stracje budynków postarały się
o umycie, odmalowanie lub o-

czyszczenie bram wejściowych
i lampek orientacyjnych. Umy
to także sporo szyldów oraz wi

tryn sklepowych. To cieszy.
» ...........

NIESTETY, nie do wszystkich
dotarł apel władz miejskich- w

sprawie utrzymania porządku.
Tylko przy uh Jagiellońskiej in
spektorzy MSP stwierdzili dość
dużo niedociągnięć. Na przykład
wyjątkowo niećhlujnie wygląda
podwórko w budynku nr 7/?a.
Mimo kilkakrotnych ponagleń do
zorca i ADM nic nie - robią, by
zmienić tę sytuację. Na ulicy pe
wien
tając
stości
scach

było przy wejściu do Teatru Sta
rego. Bramę prowadzącą do tejże
instytucji trzeba by również od
nowić lub pomalować.

NA UL. SZEWSKIEJ nr 9, przed
sklepem spożywczym, leżą metki
z wnoszonego do tej palcówki han
dlowej towaru. Obok w budynku
nr 12 w klatce schodowej brud i
śmieci nie sprzątnięte z pewno
ścią od co najmniej kilku mie
sięcy.

kierowca furgonetki; «przą-
samochód, wyrzucił nicczy-
na jezdnie. W kilku miej-
wiszą brudne gabloty. Tak

GDY
chodzą
dzącym
galnycli
cza to miejsce. Na pl. Kolejowym
dość czysto, ale brudne jest wej*?
ścię do pworca PKS, odpadki 1
różne śmieci w pobliżu stoiska z

owocami, a także rożna. Bardzo

brudny chodnik obok budynku
„Warsu”. .Nie oczyszczono chód -

nika oraz otoczenia obok przy
chodni lekarskiej PKP.

INSPEKTORZY prze-
pod tunelem, prowa-

dó dworców, kilka nieie-
hańdlarek szybko opuśz-

$

•>&

W

Kradzież stara

z ładunkiem wartości

U
Interwencja inspektora Miejskiej
Służby Porządkowej często odnosi

natychmiastowy skutek.

miliona złotych Miesiąc ubezpieczeń

PRZY UL. SŁAWKOWSKIEJ C
znajduje się sklep „Pewexu”.
Szyb jednak nikt nie myje. Po
dobnie nie oczyszczone gabloty
znajdują się na budynkach pod
nr 14 i 1C. Ze sklepu mieszczą
cego się’ pod numerem 20 pra
cownicy wylewają brudną wodę
wiadrami prosto na chodnik,
bok kamienicy nr 20 nie
ezony chodnik.

PL. KLEPARSKIM

,*LOT-u” kierowca
zamiatarkę chodnikową
(nr 5-ZJ) i poszedł gdzieś

NA
bliżu
kowal
„Hako'
odpoczywać. Brudno i smutno —*

takie wrażenie robi podwórko bu
dynku przy Basztowej ńr 16.

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

*17.30 — Klub MBP, ul. Fran
ciszkańska 1 — Stowarzyszenie
Bochniaków zaprasza na pogadan
kę red. St. Ga wora o „Magazynie
Kulturalnym”.

PRACOWNICY MSP upominają
dozorców, administratorów oraz

iniesżkańców, a opornych karzą
mandatami lub kierują wnioski do

kolegiów d/s wykroczeń. Dopiero
uderzenie „po kieszeni” staje się
dla niektórych przestrogą. Tak

było 1 w tym dniu. Niektórym o-

sobom zwrócono tylko uwagę. Bi
ły się one w piersi i przyrzekały,
że źaraz zabiorą się do porząd
ków. Następnego dnia reporter
„Echa” już sam poszedł zobaczyć,
na ile te zapewnienia były praw
dziwe. Cóż, w licznych przypad
kach okazało się, iż — niestety —

były to słoWa rzucone na wiatr.

o-

oczysz-

w, po-
zapąr-

Czasem dyskusje o ewidentnym
zanieczyszczaniu ulicy trwają dłu- wodę
żej, choć sprawa jasna jest jak
słońce. Oto przy ul. Sławkow-

skiej wylano na chodnik
„po porządkach”.

Fot. Jadwiga

brudną

Rubiś

Radio

13.30,

Liszt

31 bm. o godz. 19 w Krakowie

przy ul. Wielickiej skradziony
został samochód ciężarowy m-ki
„Star” załadowany artykułami
dziewiarskimi o wartości 1 mi-
lio-na zł. W wyniku natychmia
stowej. akcji, penetracji terenu
i dróg — już w ciągu 1,5 godz.,
czyli o 'godz. 20.30 funkcjonariu
sze Komendy Miejskiej MO w

Myślenicach zatrzymali spraw
cę kradzieży, którym okazał się
Sławomir N., urodzony w 1957 r.,

zamieszkały w Konarach Mate
riały dziewiarskie odzyskano w

całości. Sprawcę kradzieży za
trzymano w areszcie do dyspo
zycji prokuratora, (bp)

jest miesią-
Inauguracja
się w naj-

5bm.wdy-

JUTRO O GODZINIE:

♦ 15 — .Kino „Światowid” — CK
SM „Hutnik” — Koncert dedyko
wany: , ^Ludziom dobtei.?T5oboty’^ a

. ★ ■17-., r— ^Klub Kuźnia, os. Złote*?
go Wieku 14 — Sobota dla hutni
ków, gra i śpiewa „Szmelcpaka”.

♦ 17 — Klub MPiK, pl. Cen
tralny ,— Młodzi na estradzie. Re
cital wokalny Anny Drożdż (mez
zosopran).

♦ 18 — klub MPiK, ul. Jagiel
lońska i----prelekcja mgr St.
Cieńskiego „Libia — kraj i lu
dzie’? (kolor, przeźrocza).

♦ 18.30 — klub „Sródpole”,
Wzg. Krzesławickie 17 a -r „Ba
wimy się w sobotę” — program
estradowy.

19 — SCK „Pod Jaszczurami”
— Dyskoteka.

W NIEDZIELĘ:

Ogromnie uroczyście obcho
dzone były wczoraj setne uro
dziny pani JANINY WYROBEK.
Z życzeniami i kwiatami przy
byli do Jubilatki: z-ca naczel
nika UD Śródmieście — M. Ste-
rećka, z-ca dyr. d/s służb spo
łecznych' ZOZ -nr' ‘1 Śródmieścia
— K. .NiemłfSjkar oraz przedsta
wiciele Ośrodka Opiekuna Spo
łecznego nr 1.

Pani Wyrabkowa pochodzi z

Podola, ale we wczesnej młodo
ści przybyła do Krakowa, gdzie
ukończyła kursy dla kobiet im.
A. Baranieckiego. Została żoną
Zygmunta Wyrobka ■
tora szkół średnich,
Studium Wychowania
go UJ, który -jeszcze
zaborów był jednym
założycieli polskiego
w ówczesnej Galicji.

— wizyta-
dyrektora
Fizyczne-

w okresie
ze współ-
skautingu

Zgodnie z tradycją lat ubie
głych — kwiecień
cem ubezpieczeń,
obchodów odbędzie
bliższy poniedziałek
rekcji Huty im. Lenina. Będzie
to spotkanie kierownictwa Cen
trali PZU oraz jednostek organi
zacyjnych tej instytucji z tere
nu Polski południowej z przed
stawicielami władz politycznych
i administracyjnych Krakowa o-

raz przedstawicielami załogi
kombinatu.

Wieczorem o godz. 19 w Tea
trze Ludowym uroczysty kon
cert pt. „PZU — załodze Huty
im. Lenina”.

♦ 15 — SCK „ROTUNDA”, Klub
Sztuki zimowej —, cykl: Radziec
kie Adaptacje Literatury Klasycz
nej — „Hamlet” (reż. G. Kozin-
cew).

♦ 18 — Klub'MPiK, pi. Central
ny — Wieczór Pieśni Węgierskich
z okazji Święta Narodowego Wę
gierskiej Republiki Ludowej. Wy
konawcy: E. Wasylęwska (mezzo
sopran), E. Swlećzkowska (forte
pian) , j. Berwaldt (prowadzenie)*.

♦ 18 — SCK „Pod Jaszczurami”
Recital Renaty Kretówny; o 19 —

Dyskoteka.

uroczysto-W urodzinowych
śctach uczestniczyli dwaj syno
wie Jubilatki: Oktaw — doktor
chemii
wraz z

i Tadeusz
rodzinami.

prawnik

Pani
latach
tywną,
modą. Stanem zdrowia zadziwia
nawet lekarzy. Jubilatce życzy
my dalszych lat w zdrowiu i
zadowoleniu,

Janina przy swoich 100

jest osobą ogromnie ak-
ińteresuje się polityką i

Fot. Jadwiga Rubiś

RÓZMOjW^PRŻYHERBACIEy
'S

Znakomici wychowankowie doskonałej szkoły
Niewiele szkół może pochwalić się tak wielką ilością zna

komitych wychowanków jak Liceum Sztuk Plastycznych
w Krakowie. Jego absolwentami są znani malarze, rzeźbia
rze, graficy i architekci, a także aktorzy. W tym roku szko
ła, którą od lat otacza atmosfera sympatii i uznania, obcho
dzi swe 30-leci e. Jedną z form uczczenia tej rocznicy jest
cykl wystaw artystów — absolwentów Lieeum. O nich m. in.
rozmawiamy z dyrektorem Lieeum mgr ROMANEM KACZO
REM.

pu-

— Wśród naszych wycho
wanków jest wielu artystów
cieszących się dużym uzna
niem, ludzi wnoszących sporo
w rozwój polskiego życia plas
tycznego, których dorobek
warto zaprezentować nie tyl
ko naszym uczniom, ale
bliczności Krakowa.

Od stycznia odbywają się w

naszym Liceum wystawy ich
prac, będzie ich w sumie sie
dem. Rozpoczęliśmy malar
stwem Piotra Jarży wychowan
ka, a obecnie pedagoga na
szej szkoły — to zresztą wy
padek częsty, że absolwenci
Liceum wracają doń jako nau
czyciele. Jako drugi prezento
wał swój dorobek snakomi-

ty nasz pedagog Roman Tar
kowski — najstarszy wykła
dowca szkoły, mogący po
chwalić się ogromnym dorob
kiem pedagogicznym. Jego
osiągnięcia w dziedzinie me
todyki nauczania rzeźby spot
kały i spotykają się z zainte
resowaniem w całej Polsce,
profesor Tarkowski przygoto
wuje pierwszy w Polsce pod
ręcznik metodyki nauczania
rzeźby. Tym zagadnieniom też
poświęconą była jego wysta
wa. Obecnie kończy się eks
pozycja malarstwa Macieja
Bieniasza, przygotowujemy
wystawę grafik Aliny Kalczyń
skiej, potem odbędą się wy
stawy ptacy Jerzego Napiera-

cza oraz Anny Praxmayer i —■
na zakończenie — wystawa
prąc (m. in. rysunków) nasze
go wychowanka — Mariana
Koniecznego.

Uroczystości jubileuszowe
zakończymy sesją poświęconą
udziałowi naszej szkoły w

życiu artystycznym. Zamie
rzamy też wmurowaniem ta
blicy, uczcić pamięć długolet
niego dyrektora Józefa Kluzy.

— Ten przegląd prac
Waszych wychowanków

■służy zapewne pedago
gom szkoły w codziennej
pracy.

— Każda z wystaw jest dla
pedagogów okazją do omó
wienia z uczniami istotnych
zagadnień sztuki, do dyskusji
i wymiany opinii. Nie robimy
ich przecież dla jakiejś próż
nej satysfakcji. Ponadto inte
resują się nimi inne, nie tyl
ko artystyczne szkoły. Wielu
nauczycieli wychowania plas
tycznego przyprowadza tu

swych uczniów. W końcu świę

dzają je również mieszkańcy
miasta. Dlatego chcemy nadal,
Już bez jubileuszowej okazji
urządzać kilka wystaw w ro
ku, tak aby nasza szkoła stała
się jeszcze jednym w Krako
wie salonem wystawowym. O-
czywiście pierwszeństwo będą
mieli zawsze nasi wychowan
kowie,..

... z którymi utrzymu
jecie zawsze ścisłe i ser-

decżne" kontakty.
— Tak i uważam to za bar

dzo ważną cechę naszej szkoły.
Poprzez te kontakty staje się
ona ośrodkiem wymiany ar
tystycznych doświadczeń, in
stytucją myślowo żywotną.
To zasługa atmosfery, którą
zawdzięczamy wspaniałym pe
dagogom, a o której uczniowie
pamiętają długo po ukończe
niu szkoły,

— Dziękujemy za roz
mowę.

Rozmawiała

i ELŻBIETA GRZEGORCZYK
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(Dokończenie ze str. 8)
PROGRAM II

NA FALI 249 M
Wiadomości: 8.30, 11.30,

16.40, 21.30, 23.30.
8.35 Sprawy codzienne. 9

— Fantazja Węgierska. 9.20 Muzy
ka operowa. 10 Teatr PR — „Pa
cjent z parasolem” — słuch. 11
Dla klas VII (historia). 12.05 Ter
minarz muzyczny. 12.25 „Opowia
dania” Oty Pavela. 12.45 Muzyka
klasyczna. 13 Dla klasy III 1 IV
(jęz. polski). 13.35 Magazyn ło
wiecki. 18.50 Chór PR i ,TV w Kra
kowie. 14.1Ó Więcej, lepiej, taniej.
14.25 Z. Kodaly — fragm. opery
„Hary Janos”. 15 Program dla
dziewcząt i chłopców. 16 . Tańce
słowiańskie Janacka. 16.10 Kupić
nie kupić, posłuchać warto. 16.25
Melodie z operetek. 17 Madrygały
L. Marenzia •' 17.20 „Próba świat
ła”
17.40
grań radiowych. 18.35 „Czas i lu
dzie”

ku. 14 Recital z pauzą. 14.20 Re
cital z. pauzą* ,14.30 W Jezioranach.
15 Koncert życzeń- 16.06 Teatr PR
— „Opowiastka kolejowa” — słuch.
10.46 Gwiazdy jazzu. 17.15 Komu
nikaty Totalizatora Sportowego i

wyniki regionalnych gier liczbo
wych. 18.10 Rep., z Festiwalu. „Jazz
nad Odrą 76”. 19.15 Przy muzyce
o sporcie. 20.05 Na tematy mię
dzynarodowe. 20.20
teatralnego afisza,
polskiej piosenki,
cudów. 22.30 Rewia
Wiadomości, sportowe. 23.20 Melo
die

3XR. 20.40 Z-
21.05 Parada;

21.30 Jarmark
piosenek. 23.05

przed .północą.

PROGRAM II

- fragm. pow C. Kuriaty.
„Czata”. 17.*55 Nowości na-

NA FALI 249 M
Wiadomości: 8.30, 12.30,

21.30, 23.30.
7.45 W rannych pantoflach. 8.25

„Zawsze w niedzielę” — fel. 8.35
Radioproblemy. 8.45 Węgierskie
melodie. 9 „Nim przyszedłem tu,
żeby być poetą...” ■— mag. lit. 9.30
Recital organowy/' 10 Rozmaitości
muzyczne. 10.30 „Opisanie świata”
— fragm. ks. M. Polo. 11 Roz
głośnia harcerska 11.40 Zagadka
historyćźna. 12,05z Podwójny jubi
leusz R. Baksta. 12.35 Zagadka li
teracka. 13 Poranek symf. 14 Par-
nasik. 14.30 Dzieła W. Lutosław
skiego. . 15; Teatr dla Dzieci i Mło
dzieży — „Samotny biały żagiel,‘

cz. I słuch. 16 Koncert chopP
nówskfe,... 16.30 Takty i kontakty.
18' Mendelssohn — B&rthold^‘W
Koncert skrzypcowy c-moll. 18.45
Kabarecik reklamowy. 19 Teatr PR

„Córka , pana Doembeya” —

słuch. 20.30 Inspiracje jazzowe w

muzyce XX wieku,
strategia, obronność,
ki żołnierskie. 21.50
sport. *21.55 Wirtuozi
zyki. 22.30
go”. 23 C.

18130,

21 Wojsko,
21.15 Piosen-

Wiadomości
nowej mii-'

„Małżeństwo % Goethe-
Monteverdi

batimento di Tancredi
da”. .23.35 B. Bartok —

tet

— „Com-
e Clorin-
IV kwar-

iii

18.30
18.45 W
i męż-
V. Pa-
trójki.

aud. kombat. 19 „Maty
siakowie”. 19.30 Muzyczna biesia
da. 20.30 Zwierzenia wieczorne.
20.45 76 lat muzyki naszego stule
cia. 21.40 Hummel Concertino
G-dur. 22 „Miłość’?. 22.45 Schubert
— Rondo A-dur/ i Barek- /dla-
wszystkich.. "23.35 Kącyc.:
płyty.' .

PROGRAM III

UKF 66,89 MHz
Wiadomości: 8, 9, 10.30, 12.05, 15,

17, 19.30.
8.05 Kiermasz płyt. 9.30 Co kto

lubi. 9 „Sonia i mężczyźni” -- 23
ode. pow. V. Parała. 9.10 Nasz rok
76-ty. 9.45 Interradio. 10.35 Prze
boje lat 70-tych. U Zycie rodzinne.
11.30 Standardy lat 70-tych. 12.25
Za kierownicą. 13 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „Pierwsze morder
stwo” — 7 ode. pow. L. Woźnic-
kiej. 14 Jazzowe inspiracje w

twórczości Gershwina. 15.10 Pio
senki E. Johna. 15.30 — 60 minut
na godzinę. 16.30 „Jazz Garriers”.
16.45 Nasz rok 76-ty.. 17.05 Muzycz
na poczta UKF. 17.40 Studio nad
łódką. 18 Muzykobranie.
Polityka dla wszystkich,
stylu funky. 19.50 „Sonia
czyźni” — 24 ode. pow.
rśla. 20 Zapraszamy do

22.15 „Effi Briest” — 2 ode. pow.
T.., Fontane. 22.45 Śpiewa Leo
Ferre. 23.05 Wieczór przebojów.
23.50 Spieiwa K. Krog.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75* MHz

Wiadomości: 12, 16, 16.40.
8—11 Tr. pr. I. 11 Dla szkół śre

dnich (chemia). 11.30 Fragm. ope
ry D. Aubera. 12.05—12.25 Tr. pr. II.
12.25 Giełda płyt, 13 Z radiowej fo-
noteki muzycznej — (Stereo Kr),

i 13.50 Dla klasy IV lic. „Nie tylko
kominy”. 14.25 Teatr PR — „Bar
tłomiej owy jarmark” — słuch. 16.05
Muzyka polska. 16.50 Informator
Kulturalny. 17 Na radiowej ante
nie wasze troski nasze wnioski
(Kr). 17.15 Jazz na gorąco, jazz
na zimno (Kr). 17.30 „Stara baśń”
— fel. W Zechentera (Kr). 17.40
Dyskoteka dla wszystkich (Kr).
18 „Złota róża po raz dziesiąty”
— aud. słow.-muz. (Kr). 18.25 Czy
znasz swoje prawo? 19 Rozmowy o

filozofii. 19.15 Język francuski.
19.30 Sterepfoniczne Stuęlio, Roz
rywkowe Rozgłośni PR w Krako
wie. 22.15 Stereofoniczny progr.
muzyczny (Kr). 22.25 Portrety Po
laków — Prof. Władysław Tatar
kiewicz. 22.35 Mozart — Kwintet
smyczkowy ęrmoli. -

NIEDZIELA

PROGRAM I

NA FALI 1322 M
Wiadomości: 8, 9, 10, 16, 19,

21, 23.

8.15 Przeboje sprzed laŁ 9.15 Ma
gazyn Wojskowy. 10.25 Lista prze
bojów. 11 Teatr dla Dzieci Młod
szych — „Barankin bądź człowie
kiem” :—. słuch. 11.20 Radiowa
musicorama. 12.05 W samo połud
nie. 12.35 Koncert popularny. 13

• Nie x tej ziemi. 13.30 Graj gracy-

smyćzkowy.

PROGRAM
UKF 66,89 MHŹ ,

Wiadomości: 8.30, 14, 19.30.
8.35 Co kto lubi. 9 „Sonia i męż

czyźni” — 24 ode. pow. V. Parała
(powt.). 9.10 Orkiestra w studio
filmowym. 9.30 Gdy się mówi A —

aud. public. 10 „Zgryz” — mag.
11 Przeboje z Paryża i Rzymu;
11.15 Niedzielna , szkółka muzycz
na. 12 „Bitwa o atom” — 3 odę.
słuch, dokument. 12.25 Wielkie re
citale. 13.15 Muzyczne premiery
Pr. III. 13,45 Przeboje z. Moskwy
i Budapesztu* 14.05 Peryskop. 14.45
Za kierownicą. 15.10 Przeboje z\
płyt. 15.50 Załzawione oczy. 16.15
Historia Istramą. 16.45 Przeboje z

Pragi i Belgradu. 17.15 Antologia
piosenki francuskiej. 17.40 Rozmo
wa o sztuce. 17.55
czyli minimum słów,
mużyld. 18.30
— monodram,
senkami. 19.50
ni” — 25 ode.
Kronika
20.30 Przeboje z Londynu i Am
sterdamu. 21 Ballada o liliach.

21.20 Nowa płyta „Omegi”. 22.15
Studio Teatralne Pr. III. 23.15 Z

jazzowych spotkań na szczycie.
23.50

Mini-max —

maksimum
Bal dobroczyńców'
18.52 Kram z pio-,
„Sonia i mężczyź-
pow. V. Parała. 20

dźwiękowa wpsPRiT-u.

20,

Spiewa M. Umer.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 8, 16.
8.05 Co słychać (Kr). 8.30 Kon

cert poranny. 9 Poranek lit. (Kr)<;
10 Klub Młodych Miłośników Mu-'.?
zyki. 11 Osiągnięcia światowej fo-: ■:
nografii. 12.05 W samo południe./
12.35 Koncert popularny. 13 Teatr '

Klasyki dla Młodzieży — „Nad.'
Niemnem” cz. I słuch. 14 Studio. >

Stereo zaprasza (Kr.). 16.05 Wy-*
niki Lajkonika (Kr). 16.06 Studię
Wawel (Kr). 16.40 „Laureat Orde
ru Uśmiechu”. 16.50 Koncert ży
czeń (Kr). 17.30 Warszawski Ty
godnik Dźwiękowy. 18 Muzyka lu- .

dowa pozaeuropejska. 18.30 Między
fantazją a nauką. 19 Węgierska
muzyka dawna. 19.30 Młodzi arty
ści węgierscy. 20.30 Węgierska mu
zyka kameralna.' 21.10 Odtwórz./
koncertu z okazji 90-leda Radia
Węgierskiego. 22.01 Aktualności

sportowe (Kr). 22.10 Płyty, o któ
rych się mówi.



5łrr a

Poniedziałek I

„Ile jest życia” r- film TVP.
s. 10.55 „Ile jęst życia”
TVp ode. o. io.35 Program

10
ode.
film w

dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 Zwierzyniec. 11 .40 Echo
stadionu. 18 „Marzenią a tzęczy**
wistość” film seę, TV węgier-
akiej. 19 „Szare na złote'!. "1!
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 21
Wiadomości sportowe. 20.25 ,,

u.irTM’ — tłlwTYP. ode.

NU-RT

jest tycia” — film TYP. ode. 7.
31.15 Prosto z Polski — rep. 22.19
Dziennik. 22.25 Wieczorny gość —

Jan Kobuszewski. 23.99 Zakończe
nie programu,

PROGRAMY OŚWIATOWE
12.45 Technikum Rolnicze — ję

zyk polskl.-13.a5 Technikum Rolni
cze matematyka. 15.59
Pedagogika.

Wtorek I

8 „Ile jest życia” —

ode. 7. 10.39 „Marzenia
wistość” — fiim tv

program dnia. 16.30 Dziennik. 1640

Obiektyw. 17 Na wielkim 1 ma
łym ekranie. 17 .30 Spotkania ku
bańskie ode. 2. 18 Studio Telewizji
Młodych. 18.50 „Wenus, zero abso
lutne i wirusy” — rep. film. 19.20
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15
Wiadomości sportowe. 20.25 Przy
pominamy, radzimy. 20.30 „Ile jest
życia” — film TVP ode. 8, 21.20
Świat 1 Polska. 22 .05 Dziennik.

PIĄTĘK SOBOTA NIEDZIELA

Franciszka,
Władysława

KW

Ryszarda*
Pankracego

HETF

4

Izydora,
Wacława

1IA

Piątek
Słowackiego 19.15 Mprze. Modrze

jewskiej 19.15 Rozmowy przy wy
cinaniu lasu. Kameralny 18 Gąr-v
bug (przedst. zamkn„ abonamenty
nieważne). Bagatela 15.30 i 19.30
Gra miłości i przypadku, Luilowy
19.15 Gościć hotęlu du Parć. Ope
retka (Lubicz 48)‘ 19.15 Hrabia Lu-
xembCfrg. „eref 66” (pl. Wólnica 1)
20 Ostrężnie z ogniem.

Sobota
Słowackiego 19.15 Sułkowski. Mi

niatura (pl. św. Ducha-2) 19.15 Fio-
renza. ~

. Mario i Czarodziej. Ka
meralny 19.15 Kopeć. Bagatela 19.30

Trzy rozmowy pułkownika Odysa,
Jeszcze raz Elektra. Ludowy 17

Krawcy szczęścia. Operetka 19.15
Hrabia Luxemburg. Groteska 10

Tajemnicza szuflada, 20 Wygnańcy
Ewy. Kawiarnia „Literacka” 21.30
Kabaret, „eref 66“ 20 Nie ma ra
tunku. Kolejarza (Boęhęńska 7) 19
„Ja tu rządzę”. Kawiarnia „Pód
Pawićm” (Grodzka 43) 22 Kabaret.

Kr-zysżtofory 22.39 Seans T. Kan
tora „LJmąrła klasa*’.

Niedziela

Słowackiego 14 Straszny dwór,
19.15 Ślub . (od 1. 16). Miniatura
16.30 i 19.15 Fiorenza —Mario ii

Czarodziej; Kameralny 16 i 19.15
Kopeć. Bagatela 11 Ania' z Zielow
nego Wzgórza, 19.30 Trzy rozmowy
pułkownika Odysa, Jeszcze raz

Elektra. Ludowy
‘

11, 15 Krawcy
szczęścia. Groteska 11, 16 Królew
na Śnieżka. Kawiarnia „Literacka”
15.30 Kabaret. PWST (Warszawska
5) 19.15 „List”, „Pierwsza lepsza”,
„Pan Berfet” •’<**• Al. Fredry, „eref
66” 20-Timeo Danaos. Kolejarza 15
i 19 „Ją tu rządzę”. Krzysztofory
22.30. „Umarła klasa”.

KINA
Piątek

Kijów 4,Konfrontacje — 75’«
16.15, 18.30, 20.45, 23 Widmo wol
ności (fr. 1. 18). Uciecha 15.45, 18,
20.15 Miłość w godzinach nadlicz
bowych (ang. 1 . 15). Warszawa
15.15, 17.30, 19.45 Widftio Wolności.
Wolność 15.30, 18, 20J0 Żądło (USA
1. 15). Apollo 19, 18 Pojedynek po
tworów (jap. b.o.), 20 Niewierna
żona (fr, J. 18). Wanda 15.45, 18,
20.15 Gdyby Don Juan był kobietą.
(fr.wj. 1. 18). Sztuka - studyjne
15.45, 18, 20.15 Hazardziści (poi. 1 .

15). Ml. Gwardia (Lubicz 15) 14.30,
17.15, 19.45 Wielki Gatsby (USA 1.
15). Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,
19 Ziemia obiecana (poi. 1. 15).
Świt (N« Huta, os. Teatralne 10)
15.45, 18, 20.15 W upalną noc (USA
1. 15). M . Sala 15, 17 Pojedynek na

szosie (USA 1. 15), 19.30 Spacer w

wiosennym deszczu (USA L 15).
Światowid (N. Huta, os. Na Skai>

pie 7)' 16, 18, 20 Nie ujdzie Ci to

płazem (fr. 1,-15). M . Sala 15, 17.15,
19.30 Człowiek w dziczy (VSA 1.
15). Wjedza (Rynek Gł. 27) 17.15,
Cykl Azja Japonia ziemia i
morze’ (pól. b .o .). Dom Żołnierza
(Lubicz 48) • 16 Taka była OkTaho-
ma (USA I, 15)T. Mikro (Dzierżyń
skiego -5), 16, 18, 20 Zeznania kd**
misarza policji, przed- prokurato
rem republiki (wł.. 1 . .15).- Wisła
(Gazowa 21) 15.30 . 17 .45. 20 Dzieje

1.1
Historia
Mo|n|ę^e
chnifcum

22.20 „Jąk” — pr. publ. kultural
nej. 23.19 Zakończenie programu.

PROGRAMY OŚWIATOWE
9 Technikum Rolnicze — język

polski. 9.30 Technikum Rolnicze —

matematyka. 9 Program dla kl.
L W Język polski kl. ii lic. i?
*”“*

. gi, o 1345 Technikum
-r język polaki/14,30 Yę-

l Rolnicze — chemia.
Środa I

jeśt życia” — film tvp
16.15 Program dnia. 16.20

4,39 Obiektyw. 16.5ODla

9 „Ile
•. ...

Dziennik, ifso Obiektyw. le^óODla
dzieci „Co to jest”, 17.20 Losowa
nie Małego Lotka. 17.35 Spotkania
z medycyną. 18.10 „Jazz do zaba
wy” — progr. muz. 18.35 Polski
film dókum, „Pan polny” i „Zbo
że doktora Wolskiego”. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wia
domości sportowe. 20,25 „Ile jęst
życia” — film TVP ode. 9. 21.15
Jutro hokejowe mistrzostwa śwla-
ta. 21 .45 „30 .

kieatry pR f TV”.
•» cz. 1. 23 Dziennik. 23.15 zakoń
czenie programu.

PROGRAMY OŚWIATOWE
9 Technikum Rolnicze — język

polski. 6 .30 Technikum Ręlnjęzę —

Chemia. 9 Chemia — kl. 7. ló Fi
zyka kl. 7. 11 .05 Historia kl. 7. 12
Chemia kl. 8 . 12 .45 Technikum
Rolnicze — wskazówki metodycz
ne, 13.25 Technikum Rolnicze —

matematyka. .14 .40 Kurs przygoto-

minut dla or-

22.20 XYZ

grzechu (poi. 1. 18). Maskotka
(Dzierżyńskiego 55) 15.ąo prywat
ny detektyw (ang. 1. 15), 17.30,
19.30 Parachu nki (ang. 1. 19). Pasaż
(Pąsaż Bieląka) . .15, 16, 17 Przy-
gody Bolka i Lolka, 18, 20, 22 Anna
1001 dni (ang. 1. 15). Tęcza (Pras
ka 52) 17 Bajki. Ugorek (os. Ugo-
rek) 17, 19 Zbrodnia w klubie te
nisowym ; (jug, l. 18)< Sfinks.. (Ma
jakowskiego 2) 14,30, 16.45, BTitan-
nic w niebezpieczeństwie (ang. 1.
15). Kultura (Rynek Gł. 27) 15.45,
18, 20.15 Kierunek Berlin (poi. b.o .)^.
Związkowiec studyjne (Grzegó
rzecka 14 Śmiech w Ćiemno-
śęl (ang. I . 18), 20 pKF Więźniom
wić -zAltohy•■"’4Wf». ;

Sobota

Kijów — „Kdnfrontąęje — 75”
10.30, ; 13, ll.li. 18.30, 29-45 Partita

na instrument drewniany (poi. 1.
18). Uciecha 10, 12.15, 15.45, 18,
20.15 Miłość w godzinach nadliczbo
wych, 22.15 Tr?sej muszkieterowie
(panam. 1. 18). Warszawa 15.15,
17.30, 19.45 Partitą na instrument
drewniany. Wolność 11 Zorro (fr.-
wł. b.o .), 15.39, 18., 20.30 Żądło.
Apollo 10, 12.30, 16, 18, Pojedynek
potworów, 20 Niewierii* żona.

Wanda 1Q, 1245 Samotny detektyw
Mc Q (U§A 1. 15), 15.45, 18, 20.15
Gdyby Don Juan był kobietą.
Sztuka— „Dzień Iluzjonu” ęyJ^l
pn. „Clark Głąbie? 1Ó.15, 12.80,15.45,
18, 20.15, Mł. Gwardia 14.30, 16,
17.30, 19 FMp 1 Flap w Legii ( Cu
dzoziemskiej (USA b.o .) wrzos

15.45, 19 Zemia obiecana. Świt
15.45, 18, 20.15 W Upalną
noc. Mała Sala 15, 17, 19 Po
jedynek na szosie. Światowid 15

Tąjąmniczy blondyn w czarnym
bucie (fr. L 15), 16, 18, 2ó Nfe
ujdzie ci to płazem. M. Salą 15,
17.15, 19r30 Człowiek w dziczy.
Wiedza 17.15 Cykl Azja Rodzi
na Suzukich (poi. b .o.). Dom Żoł
nierza 16 ‘Paka była Oklahoma.
ZZK Prokocim (Bieżanowska 71)
13 Mania wielkości (fr. b.o.). Mi
kro 16, 18, 20 Beznania komisarza

policji przed prokuratorem repu-
j blifci. Wisła 13 — 2001 odyseja ko-?
i smiczna. 10.45, 13.30, 17.45, 20 Dzie
je grzechu. Maskotka 13, 15.30
Prywatny detektyw^ 11, 17.30, 19.30
Porachunki. Pasaż 10, il, 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 12 Mi
chał Waleczny, 18, 21 Anną 1001
dpi. Podwawelskie 15, 18 Krzyżacy
(poi. b .ó.). Tęcza 17 Potop cz, II

(poi, bm.). Ugorek 15, 17 Tomcio
Paluch (fr. b.o .), 19 Zbrodnia w

klubie tenisowym. Sfinks 15.45, 13,
20.15 Britanńjc w niebezpieczeń
stwie. Kultura 15.45 Kierunek Ber-?
lin, 18, 20,15 Za wydmami (rum.
1. 15). Związkowiec 16, 18, 20
Śmiech w ciemności.

Niedziela
Kijów 11, 17 Noce 1 dnie cz. I

i II (poi. 15). Uciecha 10, 12,15,
15.45, 18, 20.15 Miłość w godzinach
nadliczbowych, Warszawa 12.15,
15.45, 18, 20.15 Mazepa (poi. 1 . 15).
Wolność 11 Zorro, 15.30,

’’

18,. ,20.30
Ządlo. Apollo 10, 12, 14i 16; 18 Po
jedynek jiotworów, 20 Niewierna
żona. Wanda 1Q, 11,15, 12.30 Bólek
1 Lolek zest. IX, 13.45, 15.45, 18,
20.15 Gdyby Don Juan był kobietą.
Sztuka 10.15, 12.30, 15.45, 18, 20.15
Hazardziści. Ml. Gwardia 12, 14.30,
. 18, 1T.30 Filę i Fląp w Le
gli Cudzoziemskiej, 19 Arabeska
(ang. 1 . 15). Wrzos 11, 12, Bajki,
13.45, 19 Ziemia obiecana. Świt 13,
15.45, 18, 20.15 w upalną noc. M .

Sala 15, 17, 19 pojedynek na szo
sie. Światowid Ui 12,15, Bolek. i
Lolek. 16. 18. 20 Nie uidżle ci to

Od 5 do 9 kwietnia 1976 r

wawczy na wyższe. uezelnie— fi
zyka. 15.40 NURT — matematyka.

Czwartek I

11.30 ,,Ile jest życia’! — film
TVP pdc. 8. 16.25 Program dnia,
16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17
Ekran z bratkiem. 18.05 Poligon.
18.30 Program publ. 19.20 Dobra
noc. 19.30 Dziennik. ,20,15 Wiado
mości sportowe. 20.25 przypomi
namy, radzimy. 20.30 „Ile jest ży
cia” -- film TYP ode, 10. 21 .15 pe
gaz. 22 .00 Dziennik. 22 .15 Spotkanie
przy fortepianie/' 23 Mistrzostwa
świata w hókeju na lodzie ZSRR
— Polska — fragm.

PROGRAMY OŚWIATOWE
6 Technikum Rolnicze — wska

zówki metodyczne. 6.30 Techni
kum Rolnicze — matematyka. ,10
Język polski kl. II Re. 11 .05 Język
polski kl, 7—8 . 12 .55 Język polski
kl. II lic. 13.45 Technikum Rolnicze
— matematyka. 14 .40 Technikum
Rolnicze — uprawa roślin.

Matematyka, W szkolę.
15.10

płazem. M. Sala 15, 17.15, 19.30
Człowiek w dziczy (USA 1.15). Dam
Żołnierza 12,30 Bajki, 15.45, 18 Taka

byłą Oklahomą. Kolejarz (Proko-
cim) 18 Mąńią wielkości. Mikro II

Kajtek i siedmiogłowy,smok (węg.
b.o.), 16, 18, 20 Zeznania komisarza

policji przed prokuratorem . repu
bliki. wiała, 11, 1? .Balii, W — ?QQi
odyseja kosmiczna; 15.30, 17.45,, 20
Dzieje grzechu. . Maskotka 10.30,
11.30, 12.30, Bajki, 15.30, 17.30, 19.30
Prywatny detektyw. Pasaż 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17'Przygody .Bolka
I Lolka, 18, 21 Anna 1801 dni.
Podwawelskie 11, 12 Bajki, 15, 18
Krzyżacy. Tęcza 15, 18 Potop ęz. II .

Ugorek 11, 12, 13 Bajki, 15, 17 Tom
cio Paluch, 19 Zbrodnia w klubie
tenisowym. Sfinjts 10, 11, 12, 13
Bajki, 15.45. 13, 20.15 Britannię w

niebezpieczeństwie. Kultura 11

Cyrk (radź, b.o .), 15.30. 17.15, 19.30
Ostatnie dni (poi. b.o .). Związko
wiec 12.15 Bajki, 16, 18^ 20 Śmiech
w. ciemności. Rotunda 15 Hamlet
(ZSRR 1. 15).

Sobota — Niedziela*

Wawel — „Wawel zaginiony”
Skarbiec i Zbrojownią (piąt. 12-^18
wst. .wolny, śób. ritedz. 10—-15.30),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
Skale (piąt. śob. ńiedz. 10^-16), Mu
zeum Lenina, Topolowa 5: Lenin
w Polsce, „Lenin. Lipsku” (piąt*
9—18, sobś .10^-19, niędz. 10—15),
Oddział w . Białym Dunajcu (piąt,
sob. niejlz. 8-rl6) v Muzeum histo
ryczne — Oddziały: Szpitalna 21:

Dzieje teatru krak (piąt. '9—45, sbb.
11—16, niedz. 9—14), - Krzysztofory,
Rynek- Gł . 35: Twórczość J. Bro
dowskiego (piąt. .42—20, sob. 11—
16, niedz. 9—14). Muzeum Narodo
we —3 Oddziały: Sukiennice: Ga
leria polskiego malarstwa i rzeźby
1764—1900 (piąt. niedz. 10—16, sob.
1Q—18), Dom Matejki, floriańska
41: Kierunki ■artystyczne w twór
czości uczniów j. Matejki (piąt.
12—18, sob,. 10—48, niedz. 9—15?),
Szołayskichj pl. Szczepański 9:
Roi, malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(piąt. niedz. 10—16, sob. 10—18),
Czartoryskich, Pijarska 8: Wyst.
arcydzieł ze zbiorów Czartorys
kich (piąt. 10—16, sob. i0—18, niedz.
9—15), Nowy Gibach, al. 3 lilaja 1:

polskie maląrstwp i rzeźba XX

w., Pasy krakowskie (piąt. niedz.
1Qt-t16, sob. lO-r-18), Archeologiczne,
Poselska 3: Starożytność i śred
niowiecze Małopolski, Kolekcje
zabytków archeologii śródziemno
morskiej, Lampy naftowe (piąt.
niedz. 10—14, sob. 14—18), Etno
graficzne, pl. Wolnica 1: A. Stru
miłło — Nepąl . (piąt. ąob. niędż.
10—15), 5 Przyrodnicze, Sławkowska
17: Fauna Polski (piąt. sob. niedz.

10—13), Galerie: Pryzmat, Łobzow
ska 3: Malarstwo R. Artymowskie-
go (piąt. sob. 9—19, nied?. nięcz,.),
ZPAF, Anny 3: Fotografika Wł.
Habela (piąt. sob. niedz. 10—18),
Sztuki Nowoczesnej, N. Huta, 6s.
kościuszkowskie 5: J. OrbitoWski
— „Obrazy 76“ (piąt, sob. 11—18,
niędż. niecz.), Sztuki Współczesnej,
Bracka 2: Grafika D. Huthmachę-
ra (RFN) (piąt. sob. 11—18, nieflz.
nięcz.), Pałac Sztuki, pl. Szcze
pański 4: Malarstwo H. Krzetus-

kiej i E. Qeppęrta (piąt. sob. niedz.
10—17), Rydlówka, Tetmajera 28
(piąt. sob. niedz. 11—14), kopalnia
Soli, Wieliczka (8—16), Kramy Do
minikańskie, Stolarska 8/101 Ma
larstwo na szkle A. Słowińskiego
(piąt. sob. 11—18, niedz. , niecz.),
Floriańska 34: Malarstwo Wł. Ka-
węckiego (piąt, lj^ią, sob. 12—18,
niędz. niecz.).

DYŻURY
Piątek

Chin Okulist. Prądnicka 35/37,
Chir. dziec. Prokocim, ■Laryng.
Kopernika 23a, Urolog., Neurol.
Prądnicką 35. Pogot. Ratunk.: Sie-

Piątek I
• „flę jęst* żyeja'1 '-i, nim

ode. io. 16.25 program dnia. 16.30
Dziennik, 16.40 Obiektyw. 17 po
ra ną Telesfora. 17,35 Ola mło
dych widzów „Zrób to sam”. 17.55
Bank 440. 18.35 „Wyspa małp” —

film dok. pr.radz. 18.20 Dobranoc
19.39 Dziennik, 20.15 Wiadomości,
sportowe. 20.35 „Domy z de
szczem" — film TYP. 21.30 Dro
gowskazy, 22.15 Dziennik. 22.50
Recital Zdzisławy Sośnicklej. 23
Mistrzostwa śwląta w hokeju —

ZSRR — NRD,
PROGRAMY OŚWIATOWE

8 Technikum Rolnicze — mate
matyka. 6.30 Technikum Rolnicze
— uprawa roślin, 10 Geografia kl.
6.’ 11.05 Wychowanie' obywatelskie
kl. 7/12 Geografia kl. 7 . 12 .45 Te
chnikum Rolnicze język polski.
13,25 Technikum Rolnicze — ma-

tWaiyką. .14.40 1 15.15 Kurs przy
gotowawczy ną wyższe uczelnie
matematyką, 15.50 NURT — peda
gogika.

. miradzkiego T: wypadki tel. 69,
zachorowania 1 przewozy: 389-55,
Rynek Podgórski 2: 625-50, 657-57,
ąl. Pokoju 71.169-01,. 105-73, Lot
nisko Balice 745-6?, Skawina 09,
Wieliczka 9, 557-60, Krzeszowice 9,
83, Myślenice 09, Proszowice 9,
Pogof. MO tel. W, Telefon Ząufą,
lila 371-37 (16—22), dla dzieci i

młodzieży 611-42 (piąt. sob. 14—18,
ńlgdż, niecz..), Rtrąż Poż. Q8, Po
moc Progową RZMot Kraków
417-60 (piąt. sob. 7—22, niędz. 11 —

15), Zakopane 27-97, N, Targ 29-42,
N. Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (piąt.
sob. 7—16, niedz. 11—15), Informa
cja o Usługach, Mały Rynek 5,
tell 505-88, 228-56 (sob. niedz. niecz.) .

Nowa Huta: Pogot. MO tel. 411-11,
Pogot. Ratuhk. 422-22, 417-70, Straż
Poż, 433-33, Dyżur pediatr. -dla No-

węj Huty, ś^pjtąl w Nowej Hu
cie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, centr, 237-60.—;70, wewn. 3514,
kraj. 595-15, 238-80 do 82, Inlor-
macja kodowa tel. 413-54 (dla Ń.
Huty), 203-22, 203*42, 584-23, 203-19,
Milicyjny Tęlęfoą Zaufania 216-41
cąlą dobę. 262-33 (3—16), Krak.
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Mtodz. Poradnia Lekarska, ul. Boh-
Stalingradu

'

13, tel. 578-03 (codz. 9

—18), Wizyty domowe lekarzy cho
rób .dzieci — Lek. Spóldz. Pracy,
tel. 583-43, 568-86 (piąt. sob.16—
23.30, niędz. 8—29.30), Informacją

^Turystyczną „Wawel. - Tourist”,
Pawią 8, taiS268JM.'(piąt. «rt>.

ątój nihdz. Frrtti^rintorijląjjąsfSulr
lużaiiją,; kpk, pak. ut/iii p, (tęi.
.244-09,. w' 8odz. II—18). Poradnia
Przędiirąłżęńslsa 1 Rodzinpa, pl.
WiOśńy Ludów 6 (pon. śr. i piąt.
16—19).

Sobota
Chir., Chir. Dziec., Okulist., Uro

log. os . Na Skarpie, Laryng. Ko-

perni|cą 23a, Neuroi. Kobierzyn.
Niedziela

Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.
Prokocim, Laryng. Kopernika 23a,
Okulist. Witkowice, Urolog. Grze
górzecka 18, Neurol. Botaniczna 3.

Piątek
Sobota — Niedziela

Dyżtiry nocne: Rynek GL 42

(tlen), pl. Wolności 7, Pstrowskiego
94 (tlen), Nowa. Huta, Centrum Ą,
bl. 3 (tlen). .

Niedziela
Dyżury dzienne: Rynek GL 42,

pl. Wolności 7, Pstrowskiego 94,
Nowa Huta Centrum A, Flo
riańska 1S.

ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9
do 17.

Salon Gier Sport. — ul. Marka
34 — Planty (codz. 10—21).

Salon rozrywk., ul. Pstrowskie
go 12 (11—21).

PIĄTEK
PROGRAM I

NA FALI 1322 M
Wiadomości; 19, 20, 21/ 2?, 23.
17 Radiokurier. 17.20 Parada pol

skiej piosenki. 18 Muzyka i Aktu
alności. 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.30 Przeboje non stop.
19.15 Z nagrań orkiestry PR I TV.
20.05 „Pu3telnik” — rep. lit. 20.20
Melodie, do których chętnie wra
camy. 21 .05 Kronika sport, i ko
munikat Totalizatora Sportowego.
21.33 Utwory Moniuszki. 22 .30 Nie
zwykłości Dalekiego Wschodu. 22 .45
Minirecital U. Sipińskiej. 23.15
Granice jazzu.

PROGRAM II

NA FALI 249 M
Wiadomości: 21.30, 23.30.*

■17,20 Święto Adama w Klubie
„ADAMA” — reń. lit. 17 .4Ó Liszt

Poniedziałek II

16.50 Jęz. niemiecki. DZIEŃ WĘ
GIERSKI. 17 .20 Program dnia. 17.25
„Węgierskie, śpotkaijią*' — rep.
17.50 Z folklorem ńa ty ~.cz. i.
18 „Węgierskie meble ludowe” —

film pr. węg. 18.20 „Polak, Wę
gier- dwa bratanki” — rep.- 18.50
Z , folklorem na ty —. jczi
Kronika./,, 19,20 Dobranoc.
Dziennik. 20.15 Wiadorności spor
towe. 2Q;2O „Balatopt północny” —

film pr. węg. 20.40 „O Węgrach
bliżej” — pr. publ. 21 .05 Węgier
ska teledyskoteka i zakończenie
dnia węgierskiego. 21 .50 Sprawo
zdawczy mag. sport. 22 .35 24 go
dziny. 22 .45 Język angielski w

nauce i technice., 23.15 NURT -r

matematyka.
Wtorek II

16.30 Język angielski, 17 Program
dnia., 17.05 Malarstwo 1 film. “17.50
„Afryka zachodnia”. 18.25 Galeria
34 milionów. 19 Kronika. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wia
domości sportowe. 20.25 Wtorek
melomana. 21.15 Rada pedagogicz
na. 21 .50 „24 godziny”. 22 Sprawo
zdawczy mag. sport. 23 Język nie
miecki.

2. 19
19.30

Środa II

16.05 JTęzylę francuski. 10.35 Pro
grąm dnia. 16.40 Dla młodych wi-

— Harmonie poetyckie i - religijne.
13.30 Echa dnia. 18.40 Ludzie, wśród
których żyjemy. 19 Recital orga
nowy. 19.30 Transm. koncertu
lnąuguracyjnęgo rr „Poznańskiej
Wiosny Muzycznej". 21.45 Wiado
mości sport. 22.10 Mag. rekreac.-

turyst. 22 .30 Muzyka ze starych
płyt, 23.40 Śpiewa Chór Kameral
ny im. Liszta w Budapeszcie.

PROGRAM III

UKF, 66,89 MHz

Wiadomości: 17 i 19.30.
17.05 Muzyczna pocztą UKF. 17.40

Zespół ojczulka Bema — rep. 18

Muzykobranie. 18.30 Polityka dla
wszystkich. 18,45 Przeboje 40-lat--
ków. 19 „Effi Brięst” — 2 ode. pow.
T. Fontane. 19.50 „Sonią i męż-
czyźni” — 23 ode. pow, V. Pa
rała. 20 Interradio. 20.50 „Płyta”
— słuch. 21 .10 Koncert w Olimpii.
21.40 Melodia przypomni ci music-
hall. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
23.05 Koncert tylko dla meloma
nów, 23.50 Śpiewa Milva.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE
ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znąd Wisły 1

Dunajca (Kr). 16.56 Zmienne ryt
my (Kr). 17 Kwadrans akademic
ki (Kr). 17.10 Kd.ncśtt/życzefc (kr).
17.45 Gospodarskie; rozmowy,.
18.05 Fonoteka Obecnych (Kr), 18.25
Język niemiecki. 18.40 Polacy na

Święcie, 19 Informatyka w górnic
twie. 19.15 język angielski." 19.30

Piątek I

16.25 Progrąm dnia. 16.30 Dzien
nik. 16.40 Obiektyw. J7 Kino Te
lesfora. 17.35 „Morski piątek kwiet-
nia”, 18.05 TY Infor. wydawniczy.
18.20 Eureka. 18155 Kółko i kfzyżylr
— teleturniej. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20:15 Wiadomości spor
towe. 20,25 Ile jest życia -r-. .film
ser. 21.15 Drogowskazy nr 9. 22
Dziennik. 22,15 Zakochani w film

pr. ang. 23.40 Ząkończęnie,

Piątek II
16.35 Język angielski w nąuęę

i technice. 17 .05 Program dnia.
17.10 Towarzystwo Wied_zy Po
wszechnej. 17.35 Miasta i . lata —

film pr, radź. 19 Kronika. 19.20 Do
branoc. 10.30 Dziennik. 20.15 Wia
domości sportowe. 20.25 Energe
tyka niskich temperatur. 20.55
ęhropiopę prąwęiń - turo. 21 .15
„24 godziny”. 21.25 Jutro sobota
— w teatrze. 22.15 Zakończenie
programu. 22.20 Język rosyjski,
22.50 NURT — Nauki polityczne.

Sobota I
6, 6.30, 7, 7.30 Technikum Rol

nicze. 8.40 Redakcja szkolna zapo
wiada. 8.50 Program I proponuje.
9.05 Program dnia. 9.10 Ile jest ży-
cią — film TVP. 10 Progrąm kl.
I—III. 10,05 Telewizyjny Music-
hąll. 11 .05 Geografia kl. VIII. 11 .35:
Podarunki — teleturplej. 12 .30 Na
antenie Pałac Slupów. 12.35 Jel
czem przez Afrykę — cz. II. 12 .55
600 sekund z Z. Kończ i K. Katoną.
13.05 Telewizja NRD przedstawia.
13.20 Co o tym myśliciel 13.30
„Wschód w samo południe” — film
ser. '13.45 śpiewa Ch. Aznacour.
14.05 Kino amatorskie przedstawia.

. 14.20 Ną antenie Pałac ślubów-
14.25 Progr. rozrywk. TV NRD —

cz. I. 14 .35 Nie do wiary. 15.05 Pro
gram rozrywk. TV NRD — cz. II .

15.25 W Odpowiedzi na Wasze-listy.
15.35 „I będą chwytać Węże W dło
nie” — film dok. pr, TV duńskiej.
15.55 Propozycję muzyczne „Studia
2”. 16.05 APN przedstawia. 10.25-
Transm. 11 pęłowy meczu piłk.
Llverpool — Eyerton.17,15 Jeszcze
Ja to ja _

film dok. ił.40 San

Remg Lr- 7«. 17.50 Co 0 tym Myśli-''
cię. 18.05 Spotkśnię z A. Bardinlm
— cz. 1. ia.55 Ńa antenie Palaę Ślu
bów. 19 Uczymy się języków. 19.10

Wystąpienie ambasadora węgier
skiej Repubjiki Ludowej. 19.20 Do-
branoć. 19.30 Monitor. 20.15 Kwad

Nr 76 (9453)

dzSwl „Szkoła wynalazców”? 17.10
Poradnia młodych. 17.40, „Tajem
nicze ślady”,— film ser. TY NRD.
19 Kronika. 19.20 Dobranoc. 19.90
Dzlęnnik. 20.15 Wiadomości spor
towe. 20.25 „Śpiewający konsy-
liarze’’* — pr. rozrywk, 20.59 „Oca-
lić od zapomnienia”. 21,30 „24 go
dziny”, 21,95 Sprawozd'. mag.
sport., 23.25 Język angielski. 23.55
NUP.T — Pedagogika.,

Czwartek li

16 Język rosyjski. 16.30 program
dnia. 16,35 „Mysłowice”. 16.55 Mi
strzostwa świata w hokeju USA
— Finlandia. 19.20 Dobranoc. '- .IO
Dziennik. 20.15 Wiadomości spor
towe. 20.35 „Oto muzyka”' — pr.
estradowy TV NRD. 21 .15 „Po ta
jemnice Słońca” — film dok. 21 .45
„24 godziny”. 21,55 „Rodowodj' —

Ąlfied Ffderkiewicz” — pr. pop,1
nauk. '22.30 Język francuski. '

Piątek II

17 Język angielski w nauce i
technice. 17.30 Program dnia. 17 .35
„Opera wiecznie żywa”. . 18.10
„Katiuąza” — ,film dok. 19 Kromi-,
ka, 19-20,Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.15 Wiadomości sportowe. 20.35
Ludzie'nauki. 21.05 Osobliwe In
strumenty. 21 .20 „24 godziny”.' ,

21.30 „Włoska kochanka” /- tum*
pr. wł. 23.05 Język rosyjski. 23.35
NURT — pedagogika.

Muzyczne koneksję.; M. Prousta.
20.12 M. de Falia „Czarodziejską,
rpiłość”. 20.42 Historia jazzu (Ste*'
ręo —

. Kr). 21.37 A. Rubinstein gra
ęhoplna. 22,15 Studium wiedzy P°-
lityczno - jpółecznej/ 22.30 S^yiat
nowej muzyki-

SOBOTA „

PROGRAM!
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 8, 9,19, T2j)5, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 23.

■8.05 Z melodią w .samochodzie,
8.30 W wiosennym nastroju.'9.05 Dlą

> klasy li i iv — wych. .muzyczne,:
9.30 Moskwa z melodią i piosen
ką. 9.45 Pieśni i tańce węgierskie.;
10.05 stara 1 nową muzyka woj-,
skowa. 10.35 Koncert życzeń. 11 .03
Nie tylko dla kierowców. 11.30
Koncert chopinowski. 12.10 Mag.
turyst. 12 .25 Piosenki żołnierskie,
12.45 Rcdniczy kwadrans. 13 Zespól
B. Ciesielskiego. 13.15' Muzyka i

poezja. 13,45 Południowe* rytmy.
14 Miedzy fantazją ą nauką. 14.25

Zespól „Happy End”. 14:30 Prze
krój muzyczny tygodnia. 15.05
Teatr PR — słuch. 15.40 Melodie,
małego ekranu. 16,06 Rep. z, Fe
stiwalu „Jazz nad Odrą '76“. 16.40
Fonoteka folkloru. 17 Radiokurier!'
18 Muzyka 1 Aktualńoścf. 18.30 Pa1*
rada polskiej piosenki. 19.15 Melo
die! op.^reIiŁw«f’120.03nPaiiWięczq*
rekj prż^^pąikrofonię^.. - 21,35 ; Przy
muzyce o sporcie. 22 .30 Sobotnia
dyskoteką. 23.10 Ostatnia rolą,. 4-

^ep. lit, 23.30 . Sobotnia '

dyskoteką..
, (Dokończenie na str. 7)

rans z I. Dziedzię. 20.30 Ile jest
Żyęią — odę. 5. 21 .30 Spotkanie z,A.
Bardinlm — cz. Ii 22,05 Strzały w

Dodge City. 23 Właśnie leci ka
barecik. 23.45 Przed kamerami
gwiazdy. 0.25 Igła — film RFN, ljs
Konkurs piosenki" ĘurowizjL 1.30 -'

Dobranoc „Studią 2”. , ,
- - - j

Sobota II
15.35 Program U proponuje. 15.45

Program dnia. 15.50 Sobota mło
dych. 16;45 W stylu epoki. 17.25
Anatomia spektaklu — Krasowski
Sprawa .Dantona — rep. film, 13
Godana Grzegorza Królikiewiczą.

,19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20,15
Wiadomości sportowe. 20.25 Me-'
lodie ą operetek. 21.30 „24 godzi
ny”. 21.40 Kino miniatur. ‘22.20
'Rozśpiewany film. 23.35 Zakoń
czenie programu. 1<»

Niedziela I
6.25, 6.55 i 7.25 Technikum Rol

nicze. 8 Przypominamy, radzimy.
8.10 Nowoczesność w domu 1 za
grodzie. 8 .35 Bieg po zdrowie. 8.50
Program dnia. 8,55 Wiadomości

I sportowe. 9 Teleranek. 10.20 An-
! tena. 10.40 W starym kinie. 12

Dziennik, 12.20 Operowe Qui Pro
Quo, 13.10 Przegląd polonijny.
13.40 Pąąja — przygoda — ryzyko.
14^5 Piórkiem i węglem. 14.50

.Dla dzieci:, Nasi rodzicę pracują.
;j5.33’''Xośpwgjiie Dużego Lotka,
15.50 Słtjchąmy oceniamy. 17 .05
Sprawozd. mag. sport. 18 Reflek
sję obywatelskie. 18.15/ LtfcjąR-*’
Kydryński — przedstawia. 19.15

Wieczorynką. 19.30 Dziennik, 20.30

Bajką dlą dorosłych; ?0.-30 Ile- jest
życia — film TYP. 21.25 .Trybunał;
wyobraźni. 22 .25 Informacyjny maf-

gazyn sportowy.
Niedziela II

14.40 Program. dnia. 1345 Maga-",
zyn , lotniczy. 15.15 Tatrzańska Je
sień 75. 15.50 Niedziela 'z "przyja
ciółmi; 16.30 Spotkania kubańskie.
16.50 Trzy kobiety —. film pn poi.
18.30 Studio Montreal 16. 19.15
Wieczorynka. 19.30 Dziennik. 20.20
Studio przebojów. 2L10 Szkice z

„Wesela” — reją. 21 .45 Przegląd
twórczości telewizyjnej .J.; Gruzy, i-
23.05 Zakcmezenie programu.

'

Uwaga
Za żmląńy w ostatnią] chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie bierzę odpowiedział*
ńóści.
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FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w WARSZAWIE,
ul. STALINGRADZKA 50

poszukuje producentów
(przedsiębiorstw uspołecznionych) — na wykonanie

z materiału wykonawcy

palet i pojemników o konstrukcji
metalowej i metalowo-drewnianej

służących do składowania i transportu
. części, zespołów i podzespołów według

dokumentacji FSO.

Informacji udziela:
— Dział Zaopatrzenia Produkcji FSO — Warszawa,

ul. Stalingradzka 50, Hala 9, pokój 203, teł. 11-10-19

Dokumentacja do wglądu na miejscu. —— Ceny według
kalkulacji wykonawcy zatwierdzone przez Dział Cen FSO

Matrymonialne

KAWALER, lat 23, rolnik,
kierowcą, samotny, posia
dający własne gospodar
stwo rolne o pęw. 7 ha,
dobrze sytuowany, pozna
panną, najchętniej ze wsi,
z zamiłowaniem do rol
nictwa . z umiejętnoś
cią prowadzenia gospodąr**
stwa, Cel matrymonialny.
Poważne ; fotpoferty „Pra*
są” Krajtów, Wjślńą 2, dlą
nr A-3?,

Kupno
BONY PeKaO kuplę. Tel?

554-30, po godz. 19.

BONY PeKaO na samo,
chód — ■kuplę. — Oferty
96713 : „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

syrena 105 de Iuxe, no-

wy, kuplę. Kraków, tel.
243-46 — IUb Oferty 96125
;,Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT 126 p, biały, Juty
1976 — sprzedam. — Tel.
323-55, wewn. 23, godz. 9—
15.

VOŁKSWAGEN 1200, rok
1969 — sprzedam. Telefon
706-34, W godz. 17—21.

DO Seata - 850 fabrycz
nie nowy dach, prawy bok
— tylną szybę i dwoje
używanych drzwi — sprze
dam. TęĘ 309-20.

MOSKWICZ 408. stan bar
dzo dobry w sprzedam.
Oferty 96924 „Prasa” Kra*
ków, Wiślna 2.

FIAT 126 p sprzedam. —

Odbiór „Polmozbyt** — na
tychmiast. Oferty 96911
„Prasa”, Kraków, Wiśl-
na 2.

Lokale

POKÓJ umeblowany i ga
raż do wynajęcia. Koło
dziej — Kraków-Płąszów,
Szczygla 23 (kolo kościo
ła). 96891-g

KOMUNIKAT
DYREKCJI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w KRAKOWIE

Na podstawie zarządzenia Nr 10/76 Prezydenta Miasta

Krakowa, z dnia 11 lutego 1976 roku, w sprawie zmian

organizacji niektórych przedsiębiorstw gospodarki ko
munalnej i mieszkaniowej,

nastąpiło połączenie, z dniem 1 kwietnia 1976

roku, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Skawinie i Miejskiego Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji w Krakowie — nr kodu 30-951

Kraków, ul. Senatorska 1 — telefon nr 589-60.

Konta bankowe:

NBP V OM Kraków-Nowa Huta, nr 35057-1616

PKO I OM Kraków, nr 35510-651.

Wszelkie zobowiązania i należności wg stanu na dzień

31 marca 1976 r. byłych MPGK w Skawinie i Wielicz
ce^ zpgfały^prtZ^fetęiiprźe? Miejskie Przedsiębiorstwo Wo+ 8

dociągów i Kanalizacji w Krakowie, na konto którego
należy przekazać wszelkie zaległości płatnicze powstałe
do dnia 31 marca 1976 roku.

Równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Krakowie —■informuje, że z dniem 1

kwietnia 1976 roku, przejęło gospodarkę wodociągowo-
kanalizacyjną i oczyszczalnie
miejscowościach:

• KRZESZOWICE

© MYŚLENICE
© NIEPOŁOMICE

© PROSZOWICE

ścieków, w następujących

© SKAWINA

© SŁOMNIKI
©SUŁKOWICE'

© WIELICZKA.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DŹWIGOWYCH i ELEKTROENERGETYCZNYCH

w KRAKOWIE, ul. ŚLICZNA 34

ogłasza WPISY
(bez egzaminu wstępnego)

do.nauki w zawodach:

ił ELEKTROMECHANIK

H ELEKTROMONTER.

Przy wpisie należy przedłożyć:
® podanie w 2 egzemplarzach

© życiorys, w 2 egzemplarzach
© kartę informacyjną ze szkoły podstawowej
© świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

(w czerwcu)
• odpis aktu urodzenia
© zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
• dwie fotografie.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają zapewnioną
dobrze, płatną pracę na terenie m, Krakowa.

Zgłoszenia przyjmuje:
— do 15 lipca br. —- Dział Spraw Pracowniczych

MPRDiE w Krakowie, ul. Śliczna 34.

(dojazd tramwajem dó pętli na osiedlu Wieczysta)
telefon nr 102-22, wewn. 17.

Sprzedaż

SILNIK Fiat 132 GLS —

1800 ccm, kompletny, no-

wy — sprzedam. Oglądać
- wyłącznie sobota, godz.
15—17 — Kraków, królo
wej Jadwigi 260 — garaż

DWIE studentki poszuku
ją pilnie niekrępującego
pokoju. Telefon 310-92.

SAMOCHODOWĄ rampę
wagową — myjnię, su
szarnię piasku na ropę r-

agregat do topienia stali
dentystycznej, silnik ka
jakowy -t sprzedam. —

Oferty 96853 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

_

GARSONIERY lub miesz
kania M-2, superkomfór-
towego, w dzielnicy Kro
wodrza — poszukuję. —

Czynsz płatny miesięcz
nie. — Zgłoszenia: telefon
359-89.

M-5 ZAMIENIĘ na dwa
mieszkania. Kraków, tel.
405-91. 93406-g

FIAT 126 p ~ sprźedam.
Odbiór natychmiast w

„polmo?byęię” • -

—. Oferty
96881 „Prasa*’ Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ mieszkanie
jjanięitkom, — Zgłoszenia:
Kraków, Radomska 17.

BMW 2000, stan Idealny —

sprzedam. : Oglądać: ul.
Wenecja ,4, niedziela, po
niedziałek ——■. godz. 12—14 .

DWAJ studenci poszuku
ją garsoniery lub samo
dzielnego, niekrępującego
pokoju. Oferty 96581 „Pra
sa" — Kraków, Wiślna 2.

FIAT 126 p — sprzedam.
Odbiór „polrnozbyt**, Tel.
746-50, po godz. 19.

DWUPOKOJOWE miesz
kanie, oą. podwawelskie,
ul. Słomiana 15/3, I piętro,
zamienię na większe, naj-
chętniej ną tym samym
osiedlu.

PILNIE ‘sprzedam Dacię
1300, rok 1973, 148 tys;
Ul. Brodowiczą 5a/68, po
gpdz. 15.

BRANSOLETKĘ złptą 18 k
— waga 30 g — sprzedam.
Oferty 96633 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2t: <

ZFIAT' ‘-126' ifc6śprżedam.
Odbiór w „Pólmozbyęię**.
Zgłoszenia: Noy^ą Huta,
oą. Wysokie 16/39. . .

KUPIĘ natychmiast mie
szkanie własnościowe w

centrum, do 400.009 . Ofer
ty 96898 „Prasa" — Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój student
ce lub uczennicy. Floriań
ska 19/12,'III piętro — ofi-
ae^nasSiÓsooBS r,ii> 96934-g

FIAT 125 p -T 1500, rolę
1975 — sprzedam, lub za
mienię na Fiata 126 p. —

Tęl. 432-01.

PIĘKNĄ, superkomlorto-
wą garsonierę (Smoleńsk)
— zamienię na garsonierę
(najchętniej okolica Dzier
żyńskiego) lub jedno bądź
dwupokojowe mieszkanie.
Oferty 96933 „Prasa" Kra
ków, . Wiślna 2.

KRZEWY róż, peonii, ce
bulki mieczyków oraz tu
nel z folii — sprzedam.
Oferty 96806 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SKODĄ 1000 MB — sprze
dani. Kraków, 18 Stycz
nia 16/12.*

OPEL Adam, rok produk
cji 1928, remont na ukoń-!
ezeniu — sprzedam. Tel.
642-34, do godz. 15.

PRALKĘ superautomaty-
ęzną, nqwą, szafę tęzy».
drzwiową; lodówkę, ma
szynę do szycia — sprze
dam. Oferty 96906 „Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

Nieruchomości

PARCELĘ budowlaną, 92
a —r zamienię na 3-poko-
jowe mieszkanie własnoś
ciowe. Tel, grzecznościo
wy: 418-28,

Zguby

DNIA 30 marca w tram
waju linii 4, około godz.
22, pozostawiono torebkę
z ważnymi dokumentami.
Zwrot nagrodzę, r- Zgło
szenia: Kraków, ul. Bandt-
kiego 17, telefon 759-17.

KURSY przygotowawcze
na AKADEMIĘ EKONOMICZNĄ

organizuje na terenie miasta Krako
wa, Tarnowa i Zakopanego — Dy
rekcja Szkolenia Ekonomicznego
PTE — w Krakowie, ul. JANA 15.

Zgłoszenia i informacje; —? telefon

503-14, w godzinach 8—15.

ODDZIAŁ USŁUG OŚWIATOWYCH
i POLIGRAFICZNYCH „WIEDZA”

Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pęacy
„Gromada”

organizuje następujące KURSY:
. © BHP —■I, II, III stopnia
© kroju i szycia oraz dziewiarstwa

ręcznego

przygotowujące do egzaminu na

wyższe uczelnie, z zakresu języ
ków obcych: niemieckiego, angiel
skiego, rosyjskiego.

Wpisy przyjmuje,i informacji udziela biuro:

Kraków, pi. JANA 13, II piętro, tel. 266-85

KRAKOWSKIE ZAKŁADY

PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO W KRAKOWIE

ogłaszają ZAPISY
do klasy pierwszej — od dnia 1 września 1976 roku

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5

w Krakowie, ul, Filipa 17

w zawodzie piekarza
Nauka trwa 2,5 roku.

Po ukończeniu szkolenia uczniowie mają zapewnio
ną pracę w nowoczesnych, wysoko zmechanizowanych
piekarniach typu przemysłowego.

Zapisy przyjmuje:
— Dział Spraw Pracowniczych — KRAKÓW, plac

DOMINIKAŃSKI 4 — w godzinach od 7 do 13.

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
. w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 25

przyjmuje ZAPISY
na rok szkolny \91(>lT7

do pierwszej klasy ZASADNICZEJ SZKOŁY

ZAWODOWEJ DOKSZTAŁCAJĄCEJ

w zawodach:

MONTER zewnętrzny sieci komunalnej
BETONIARZ-ZBROJARZ.

Nauką trwa tylko dwa lata. — Do szkoły przyjmowani
są chłopcy bez egzaminów wstępnych.

Warunki przyjęcia:
© ukończenie VIII klasy szkoły podstawowej
© złożenie podanią wraz z życiorysem
© przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
© przedłożenie odpisu z wyciągu urodzenia lub

dowodu osobistego
•WBMM kąjty ińfprinacyjnej.B^30i|

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział Za
trudnienia i Szkolenia Krakowskiego Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych w Krakowie, ul. Mazowiecka 25,
II piętro, pokój 210, telefon 344-55, wewn. 229.

KURSY:
♦ obsługi wózków akumulatorowych, suwnic

i dźwigów towarowo-osobowych
spawania elektrycznego i gazowego oraz

palaczy centralnego ogrzewania i kotłów

wysokoprężnych
dziewiarstwa maszynowego oraz dziewiar
stwa ręcznego i szydełkowania

♦ pedagogiczne dla mistrzów zawodu oraz

dla osób sprawujących dozór i osób za

trudnionych przy eksploatacji urządzeń
elektrycznych (uprawnienia SEP).

organizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.

Informacji udziela i wpisy przyjmuje ZDZ KRAKÓW,
ul. DIETLA 38 — telefon nr 639-41.

CHCESZ ZDOBYĆ
zawodowe, samochodowe

prawo jazdy kategorii „B" ?!
- zgłoś się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców

przy Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego
Łączności Nr 5 w KRAKOWIE, ul. CYSTERSÓW 21.

Informacje i zapisy w godzinach od 8 do 14,



H 6 reP>*®ztntacjl kosiykarek
iH walczy o puchar 70-lecia Wisły
.... Koszykarki Wisły od lat należą do najsilniejszych dru-<

’yi? ,kfa^u’ ma^ą .ąa swYm koncie szereg tytułów mistrzo
wskich, a ostatnie dwa lata, w których zdecydowanie
przewyższają wszystkie krajowe zespoły, pewnie utrzy
mując prymąt w ekstraklasie, są tego najlepszym dowo
dem. Reprezentacja Polski opiera się także na krakowian-
, ? .

• *“Or.ych aż siedem znajduje się aktualnie w szero
kiej kadrze narodowej. Kadrze, która być może wystąpi
w olimpijskim turnieju w Montrealu, jako, że koszyków-
ka kobiet znalazła się w programie tegorocznej Olimpiady.

.Nic więc dziwnego, że stojąc
przed taką szansą kierownictwo

polskiej koszykówki czyni spore
wysiłki by jak najlepiej przygo
tować drużynę do walk kwali
fikacyjnych. Po zakończeniu roz
grywek ligowych nasze koszy
karki przebywały ną zgrupowa
niu kondycyjnym w Zakopa
nem, następnie miały tygodnio
wy obóz w Warszawie skąd po
leciały na 5 spotkań kontrolnych
do Holandii i Belgii. Kolejny
etap to rozpoczynający się jutro
w Krakowie wielki międzynaro
dowy turniej drużyn żeńskich

rozgrywany o puchar 70-lecia
Wisły (prawo organizacji to na
groda PzKosz za mistrzowski ty
tuł w jubileuszowym roku klu
bu), w którym startować będzie
aż sześć zespołów: Francja, Ka
nada, Rumunia, Węgry i dwie

reprezentacje Polski. Zespołów
nie tak utytułowanych jak ZSRR

czy CSRS, alę reprezentujących,
podobnie jak i my, średni po
ziom światowy, a więc drużyn
wyrównanych, co winno rywa
lizacji przydać dodatkowych
trakcji.

Zespół Francji był w Polsce na

zawodach ostatnio 16 lat temu.

Konfrontacja sił zapowiada się

a-

Dla pingpongistów
JUTRO tj. 3 bm. w hali MZKS

Wanda przy ul Bulwarowej w

Nowej Hucie odbędzie się woje
wódzki turniej tenisa stołowego
organizowany przez Radę Kultury
Fizycznej i Turystyki KRZZ. Po
czątek Imprezy o godz. 9.00 (loso
wanie o 8.30).

Dokąd pójdziemy ?

Godz.

Godz.

Godz.

Sobota

FILKA NOŻNA
15.30 Boisko Cracovii:
Cracoria — Chełmek

(klasa okręgowa)
KOSZYKÓWKA

16.00 Hala
Węgry — Kanada

Polska I —- Polska II
Francja — Rumunia

(Turniej koszyka rek)

Niedziela

PIŁKA NOŻNA
11.00 Boisko Prokocimia:

Prokocim — Garbarnia .

(Klasa okręgowa)
KOSZYKÓWKA

Godz. 16.00 Hala Wisły:
Francja — Kanada
Polska II — Węgry
Polska I — Rumunia
(Turniej koszykarek)

RUGBY
Boisko Cracovii:

Czarni Bytom
Boisko Cracovii:

— Francja

bardzo interesująco, tym bar
dziej,* że w ostatniej ’ dekadzie

maja mistrzostwa Europy kobiet

rozegrane zostaną właśnie we

Francji, więc poznanie aktualnej
siły, możliwości zespołu gospoda
rzy z pewnością przyda się na
szym zawodniczkom i ich opie
kunom. Francuzki mobilizują
wszystkie siły do zbliżających się
ME i turnieju olimpijskiego.
Wróciła do zespołu narodowego
doskonała Chazalon, która wsku
tek konfliktu z trenerem przez
dwa lata nie występowała w re
prezentacji, bardzo Wysoką for-r
mę sygnalizuje Guidotti. W ubie
głym roku Polki dwukrotnie

grały z Francuzkami, zwycięża
jąc w Constancy 87:74 a w Jam-
bole przegrywając 50:54. Bardzo
ciekawie zapowiada się -start

Kanady. Zespół gospodarzy O-

iimpiady od kilku lat przyjeż
dża’ na tournee po Europie, czy
niąc stałe postępy. Kanadyjki
Srają dobrze w defensywie,
twardo walczą o piłkę, ich szko
lenie oparte jest na wzorach ame
rykańskich, mają w zespole dwie
świetne czarnoskóre koszykarki
Liz Scott i Sylwię Sweeney.
Słabszą stroną zespołu kanadyj
skiego jest ofensywa, a szczegól
nie rzuty do kosza z półdystansu.
Polki już pięciokrotnie zwycię
żały drużynę kanadyjską, nąwęt
Wisła ma na swym' koncie wy
graną z zespołem. „Klonowego
Liścia” podczas turnieju na Wę
grzech (87:85) Także z zespołami
Rumunii i Węgier nasza repre
zentacja ma ostatnio bilans do
datni, jest więc fóworytem tur
nieju. Jeżeli nasze zawodniczki

poważnie myślą o dostaniu Się
do olimpijskiego turnieju, muszą
na swym terenie i to pewnie
wygrać z przeciwniczkami. Czy
tak będzie nrzekonamy się już
niebawem. Polki są wprawdzie
w trakcie budówaiH-a fórihiy' ria
mistrzostwa Europy i przedolim
pijski turniej kwalifikacyjny w

Hamilton, ale na podstawie

immnimiiinniiniinnniinnniiiir

przebiegu hirniej u krakowskiego
będzie można już z Większą zna
jomością rzeczy oceniać ich e-

weńtualne szanse.

Główną nagrodą turnieju
jest puchar 70-lecia Wisły, klu
bu który jest organizatorem
imprezy. Wiślaccy działacze od

szeregu miesięcy przygotowują
się na przyjęcie koszykarek, sta
rając się nadać zawodom efek
towną, godną jubileuszu, opra
wę Myślę, że im się uda zreali
zować wszystkie plany, a koszy-
karki sześciu drużyn swą grą'
przyczynią się także do uświet
nienia wiślackiego jubileuszu.
Tak wielkiego i dobrze obsadzo
nego turnieju już bardzo dawno
nie mieliśmy pod Wawelem. Go
rąco zachęcam więc kibiców do
licznego udziału w tym widowi
sku i serdeczniego dopingu dla

zawodniczek, by stworzy.ć gra
jącym zespołom odpowiednią at-

•mosferę do walki, wykazania
wszystkich ■umiejętności, by pu
char 70-lecia Wisły dostał się w

godne ręce. JERZY LĄNGIER ś

BARCELONA. WHI run
dzie turnieju tenisowego W.
Fibak przegrał z Hiszpanem
J. Gilbertem 7:5, 4:6, 1:6.

ZAKOPANE. Podczas mię
dzynarodowych akademickich
mistrzostw Polski w narciar
skim slalomie gigancie wśród
kobiet zwyciężyła A. Łerrel

(Francja), a wśród mężczyzn
H. Marser (Łichtenstein).

AKRA. Piłkarze Ghany po
zwycięstwie nad Senegalem
2:1 zapewnili sobie udział w

turnieju olimpijskim w Mon
trealu.

Telegraficznie
KATOWICE. ■Na tydzień

przed inauguracją mistrzostw
świata w hokeju przybyła
tu kadra polskich hokeistów
w składzie: . A. Tkacz,
Wojtynek, R. Góralczyk,
Szczepaniee, W. Ziętara,
Jajszczok, W. Jobczyk,

H.
A.
M.
L.

* Szewczyk, J. Potz, J. Stefa
niak, Z. Włodarczyk, R. No-

Marcińczak, K.
A. Zabawa, R.
A. Iskrzycki, S.
Pytel,' K. Żurek

i wiński, M.

Kokoszka,
Niedzielski,
Klocek, H.
i H. Gruth.

Godz. 13.30
Juyenia *—

Godz, 15.00
Polska
(O Puchar FIRA)

LEKKOATLETYKA
Godz.. 11.00 Stadion Juyęnii:

XXIII Nadwiślański
Bieg na Przełaj

Ciężka przeprawa Wisty
w iwu z Górnikiem w Zabrzu

W 22 KOLEJCE spotkań piłkarskiej ekstraklasy zespół
krakowskiej Wisły rozegra w Zabrzu mecz z Górnikiem.
Drużyna Szarmacha będzie bez wątpienia trudnym przeciw
nikiem dla podopiecznych trenera Brożyniaka.-

; W jesiennej rundzie rozgry
wek krakowianie pokonali u

siebie piłkarzy Górnika 1:0 (0:0),
1 zdobywając bramkę ze strzału

Kapki. Jak będzie w rewanżu?

Kapitan wiślackiej jedenastki
A. Szymanowski, w wypowiedzi
udzielonej nam przed meczem z

ŁKS-em nadmienił: Lepiej gra
my na wyjazdach; gdy przeci
wnik na swoim terenie atakuje,
możemy 'wówczas z powodze
niem stosować naszą silną broń,
jaką jest szybki, kontratak. Tak
też powinni krakowianie zagrać

( w najbliższym pojedynku. Spo
kojna i, uważna gra w defensy
wie, połączona z błyskawicznym
przejściem do ataku, może przy-

! nieść upragniony efekt. Niezwy-
I kle istotnym punktem W opra-
■cowaniu taktyki niedzielnego

. powinien być „opie-
cowaniu

S spotkania

Czołowi rugbiści świata
na stadionie (racom

W najbliższą
zwykle interesującego pojedynku. W międzypaństwowym meczu

rugby o Puchar FIRA spotkają się bowiem piętnastki Polski i

Francji. Sympatyków sportu w Krakowie czeka więc nie lada

gratka; oglądną* w akcji jeden z najlepszych zespołów świata a

przy okazji zapoznają się z przepisami tej widowiskowej lecz

niezbyt znanej w naszym mieście dyscypliny. Organizator spot
kania, RKS Juyenia, gwarantuje fachową obsługę spikerską
imprezy.

Zdecydowanym faworytem
krakowskiego meczu jest zespół
Francji, kraju w którym sport
ten ma ogromne tradycje. Dla;
porównania: w Polsce w I i II
lidze startuje łącznie 13 zespo
łów, podczas gdy we Francji w

•IiIIpo64,wIII—128,ado
chodzą do tego jeszcze ligi regio
nalne. Francuzi śą liderem gru
py A, kroczą od zwycięstwa dó
zwycięstwa, ■Polacy, letó#ż^ a-

wansowali do niej w zeszłym
roku walczą o: 'utrzymanie się
wśród najlepszych. Spotykaliś
my się z Francuzami dwukrot
nie, w 1968 r.' przegraliśmy 0:67

niedzielę, stadion Craeovii stanie się areną nie*

3.

Wisły:

tłum .H.Rutkowska

4
4
3
3
4
2

82—
59—

29
42
48
59

1 13—126.
0 22—48

Włochami i
które wraz

iż polscy rugbiści grają popra
wnie’ w ataku, lecz mają sporo
luk w grze obronnej i w „mły
nie”. I nad tymi elementami
zamierzali obaj trenerzy pra
cować podczas zgrupowania. Nie
stety, okazało się ono komplet
nym niewypałem. Wskutek nie-

dogrania organizacyjnego na li
nii PZRugby— COS Zakopane
— Limanovia, ta ostatnia nie
chce. udostępnić boiska na tre
ningi i planowane gry kontrolne.
Nie udało się także dotychczas
zdobyć aparatury do wyświetla
ni filmów szkoleniowych. Rugbi-
stom pozostała więc tylko hala
1... szukanie niewielkiej choć łą
czki, na której można by prze
prowadzić namiastkę treningu.

Niezależnie od wyniku meczu

Polska — Francja jestem prze
konany, że ten prawdziwie mę
ski sport zyska w naszym mie
ście licznych sympatyków,, a

wielu młodych chłopców zasili

szeregi jedynej w Krakowie sek
cji rugby prowadzonej przez
RKS Juvenia.

WOJCIECH DORA

kun” (czy nawet „opiekunowię”)
Andrzeja Szarmacha. Intuicja
w grze, bezbłędna umiejętność
wychodzenia na dogodne pozy
cje strzeleckie — stanowią atuty
nie pozwalające na minimalne
nawet lekceważenie tego piłka
rza (zakładając jego słabszą akr
tualnie formę). Gdyby wiślakom
udało się ograniczyć swobodę po
czynań Szarmacha, atak Górni
ka straciłby przynajmniej 35

procent skuteczności. Licząc, je
dnak przede wszystkim na do
brą postawę — nie bezpodsta
wnie nazywanej „reprezentacyj
ną” — obrony Wisły, z niecier
pliwością oczekiwać będziemy,
oby pomyślnych wieści z Za
brza.

Na czoło pozostałych spotkań
I ligi wybija się mecz aktualne
go lidera tabeli Ruchu z' rewer

lacją wiosny Widzewem oraz

spotkanie ROW-u z GKS-em

Tychy. W pozostałych meczach
grają: Stal Rzeszów —’ Lech,
Śląsk — Polonia, Szombierki —

Stal Mielec, ŁKS — Zagłębi,
oraz Pogoń — Legia.

W 20 kolejce spotkań II ligi
piłkarskiej lider grupy połud
niowej Odra, podejmując, outsi
dera tabeli Koronę, powinna
wzbogacić się o dalsze punkty,
podobnie jak prowadząca w gru
pie północnej Lechia w spotka
niu z zamykającym tabelę Dę
bem. W pozostałych meczach

grają: grupa południowa: Niw-
ka — Zagłębie Lubin, Moto Jelcz
— GKS Katowice, Stal St. Wola
— Małapanew, Siarka — Wisior
ka, Star — Urania, BKS Bielsko
— Sparta i Piast — Gwardia

W-wa; grupa północna: Jagiel-
lonia •— Bałtyk, Olimpia — Ą-

via, Polonia W-wa — Polonia

Bydgoszcz, Zawisza *— Ursus,
Motor — Gwardia Koszalin, Za
głębie Wałb.—. Stal Stocznia
Szczecin. (WiGr)

MEKSYK Reprezentacja
piłkarśk a Meksyku pt> zwy
cięstwie nad Gwatemalą 4:1
zakwalifikowała się do tur
nieju Olimpijskiego.

i w 1974 — 8:10. W tym drugim
meczu nasi niedzielni przeciwni
cy wystawili zespół młodzieżo
wyi po dramatycznej walce

zwycięskie punkty zdobyli do
piero W ostatnich sekundach

spotkania.-Tym razem, nauczeni

doświadczeniem, przysyłają wy
łącznie zawodników z zespołów
I-ligowych.

Sytuacja w grupie A Pucharu
FIRA przedstawia kię- Aastępu-
jąccfe
1. Francja
2. Wiochy

Ruńiuhia
4. Hiszpania
5. Holandia
6. POLSKA

Polacy przegrali z

Rumunią, zespołami,
z Frahcją, są* poza zasięgiem po
zostałej trójki Stąd też niedziel
ny pojedynek, mimo iż nasi za
wodnicy chcą wypaść jak najle
piej na tle rutynowanego prze
ciwnika, należy traktować jako
oątatni poważny sprawdzian
przed decydującymi; o utrzyma
niu się w grupie A meczami z

Holandią (11. IV ** Lublin) i

Hiszpanią (15. V — Białystok).
Aktualnie, 25 zawodników ka

dry przebywa wraz z trenerami
R. Wiejskim i Anglikiem Keit-
hem Bonserem na zgrupowaniu
w Limanowej. Trener angielski,
który oglądał dwa I-ligoWe po
jedynki, był zaskoczony wyso
kim ich poziomem. Uważa on,

Skład kadry: kpt. zespołu
— A. Kopyt, W. Zeliński, Z.

Kasiński, J. Królicki, A. Kuć,
J. Pawelec, M. Stachórko

(AZS W-wa), R. Klamycki,
K. Mańko, St. Majderek, H.

Krawczuk, K. Olejniczak,
(Polonia-Poznań), M. Górzyń
ski, J. Kowalik, L. Ostasze
wski, B. Mamąj (Skra W-wa),
K. Adam, St. Stasiołek, J.
Małecki (Lechia Gd.), R. Ju-
styński, B. Małąrczyk, B. Kru
szyński (Budowlani Łódź), A.
Ciesielski (Orkan Sochaczew),
A. Dziubek (Juvenia>, J. Ja-
gieniak (Budowlani Lublin). •

XXIII NADWIŚLAŃSKI
BIEG NA PRZEŁAJ

W NIEDZIELĘ 4 bm. rozpoczrile
się ze startem 1 metą na stadionie
Juvenii (ul. Na Błoniach 7) XXIu
Nadwiślański Bieg na Przetaj. Za- .

wody przeprowadzone zostaną na

6. dystansach w konkurencji ju
niorek, seniorek, juniorów i se
niorów. Początek o godz. 11.09.

Wyciągnął rękę, aby zapalić nocną lampkę i spojrzał
wokół siebie ze zdziwieniem.

O czym śnił przed chwilą?
Już zapomniał, ale miał wrażenie, że wraca z bar

dzo daleka, z innego świata. ’

— Co -mówiłaś?
— On jest tam. Zapukał dyskretnie do drzwi.

Wstał z łóżka i poszedł w kierunku fotela po szla
frok.

— Która godzina?
— Druga trzydzieści.
Wziął fajkę, której nie dokończył w momencie poło- na klucz i schować go do kieszeni, lecz w końcu wzru- 1

.
_ szył ramionami.

— Nie zimno panu?
— Noc nie jest ciepła, a zwłaszcza ten dokuczliwy

wiatr północny...
— Proszę usiąść tutaj, a jak się pan rozgrzeje, bę

dzie mógł pan zdjąć płaszcz.
Stanął w drzwiach prowadzących do pokoju i powie

dział do żony, która ubierała się:
— Bądź tak dobrą i przygotuj nam dwie nalewki.
Po czym, odprężonyusiadł naprzeciw swego gościa.

Widział go wreszcie z- bliska. Rzadko był tak bardzo
ciekaw ujrzeć kogoś, jak właśnie jego.

Tym, co u Pigou uderzyło go najbardziej. ,bvł m

wygląd. Jego okrągła, a nawet pyzata t- '

sobie coś niedojrzałego, dziecinnego.
— Ile pan ma lat?
— Czterdzieści pięć.
— Nie wygląda pan na tyle.
— Czy’ to dla mnie pap prosił o nalewkę? ____

— Tak i dla siebie również. Mam grypę, -a być mo-' i’dosyć duża.
że i anginę, więc to mi dobrze zrobi- '

(Ciąg dalszy nastąpi)

żenią się do łóżka i ponownie ją zapalił.
—-Nie bałaś się, że...

Przechodząc przez salon zapalił światło i

się do drzwi wejściowych. Przez chwilę stał
mo u progu, aż wreszcie nacisnął klamkę.

Na klatce schodowej było ciemno, a z tych
wynurzył się człowiek, który stanął w kręgu światła

padającego z mieszkania. Chciał coś powiedzieć,
siał przygotować całą mowę, ale przed Maigretem,
ry był dwa kroki, ód niego, ubrany w szlafrok, z

wichrzonymi włosami, zdobył się tylko na tó, "że
jąkał;

— Czy nie przeszkodzę panu?...
— Niech pan wejdzie, Pigou.
Jeszcze teraz, stojąc na klatce schodowej, .

ponieważ był dużo młodszy i zwinniejszy od komisa
rza. Gdy przekroczy próg, będzie na to za późno. Mai
gret. chciał nu pozostawić swobodę, decyzji i pozostał
nieruchomy,' jak podczas spotkania-z wiewiótką; ’

Wahanie . trwało bez wątpienia dobre kilka sekund,
które jednak zdawały się ciągnąć w nieskończoność.

skierował
nierucho-

ciemności

Mu-
kió-

roz-

wy-

Człowiek posunął się do przodu i przekroczył próg mie
szkania. '

Maigret myślał przez chwilę, czy nie zamknąć drzwi

— Zazwyczaj nie piję, najwyżej . czasem szklankę
wina przy posiłku. Widzi pan, że jestem brudny, praw
da? Dawno nie czyściłem sobie ubrania. Ostatni raz

jak myłem się ciepłą wodą, to było tyęlzień temu,
łaźni publicznej przy ulicy Saint-Martin.

Rozmawiając, przyglądali się śobie wzajemnie.
Spodziewałem się, że pan przyjdzie tutaj.

— Oczekiwał mnie pan?
— Czułem nawet pańskie wahanie. Zrobił pan krok

do przodu, ale potem zawrócił i1 skierował się na ulicę
Chęmin-Vort.

— Widziałem 'pańską sylwetkę w oknie. Ale nie są
dziłem, że mógł mnie pan widzieć, a tym bardziej roz
poznać, ponieważ nie stałem W świetle latarni.

Słysząc kroki, zadrżał jak wiewiórka. To pani Mai
gret przyniosła nalewki i ustawiła je na stoliku, uni
kając dyskretnie wzroku gościa.

— Dużo cukru?
—• Proszę.
— Cytrynę?
— Tak.

Przygotowała mu napój i postawiła .. . j-
przeciw. Potem usłużyła mężowi.

— Jeśli będziesz' czegoś potrzebował, zawołaj mnię.
— Kto wie? Pewnie za chwilę znowu nalewki.
Żę Pigou był dobrze wychowany i umiał się odpo

wiednio znaleźć, wyczuwało się od razu. Ze swoją
lody szklanką w ręku wyczekiwał, aż komisarz napije się

w pierwszy.
— Gorące, ale tym lepiej, prawda?
— W każdym razie powinno to pana rozgrzać. My

ślę, że teraz mógłby pan zdjąć płaszcz.
Zrobił to. Jego garnitur, nieźle skrojony, był wy

gnieciony i miał kilka plam. Jedna z nich była jasna

w

Dziennikarze z Warszawy

najlepsi
JUZ PO RAZ dziewiąty mi

strzostwo dziennikarzy w koszy
kówce zdobył zespół Warszawy
pokonując w finałowym spotka
niu drużynę Krakowa . 47:33
(18:10). Najwięcej punktów zdo
byli dla Warszawy J. Bednaro-
wicz 22, a dla Krakowa J. Łan-

gier 21. Dziennikarze z Krakowa
zajęli w mistrzostwach drugie
miejsce dzięki zwycięstwu nad
Mazowszem 39:28.

Wczoraj rozpoczął się także
wielobój redaktorów naczelnych.
Pó pierwszym dniu prowadzi
red. R. Pollak („Konkrety”),

(«)

I
W klasie ckręgowej

NA CZOŁO niedzielnych
spotkań piłkarzy klasy okrę
gowej wysuwają się dwa po
jedynki; w grupie I — spo
tkanie Metalu Tarnów (5
miejsce w tabeli) z liderem

j grupy, krakowskim Hutni-
Ł kiem oraz w grupie Ii —

i mecz Prokocimia (4. miejsce) *

!ż wiceliderem Garbarnią. W

pozostałych meczach, grają:
w grupie I: Cracovia —

Chełmęk, Górnik Brzeszcze
— Sandecja, Górnik Libiąż —

Wisła Ib, Fablok — Wawel,
Bolesław — Błękitni i Ska-
winka —- Olkusz; w. grupie
II: Unia Tarnów — Unia O-

święcim, Orzeł — Metal Wę
gierska Górka, GKS Jaworz- i
no — Hejnał, Czarni — Tar- j
noria, Kalwarianka Berek ,

oraz Górnik Siersza — Ko- ,

szarawa.


